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11 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 20-го Серпня, 2017р.
Св. прпмч. Дометія.

Глас 2: Апостол: 1 до Коринтян 9:2–12. / Євангеліє: Матея 18:23 – 35.
9:00 год. ранку – (Боже Благословення для всіх жінок з
Апостольства Молитви, зам. Наталія Попович) – анг. мовою.
10:00 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Advisor: Gloria Tolopka (631) 667-6483

August 20, 2017 / Серпень 20, 2017

Предпразденство Успення Богородиці. Св. пор. Міхея. Перенесення чесних
мощів прп. Теодoсія, ігумена Печерського

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:00 год. ранку – ( Пам’ять всіх героїв України/Панахида/)
- укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Понеділок, 21-го Серпня, 2017. Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
9:00 год. ранку –  Марія /Панахида/, зам. Родина Ґалилуйко
передподружні науки.
Вівторок, 22-го Серпня, 2017. Св. ап. Матія.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30). Детальніша
інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
7:00 год. вечора – Боже благословення для Ігора та Олесі
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
Варивода, зам. Родина
3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п. Григорій
Середа, 23-го Серпня, 2017. Св. мчч. й архидиякона Лаврентія.
Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
6:00 год. вечора – 40–й за пок.  Віталія Єршов,
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
зам. Родина Єршов
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
7:00 год. вечора – Боже благословення для всіх Жертводавців і повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьякий час.
доброчинців нашої парохії
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Четвер , 24-го Серпня, 2017. Св. мч. й архидиякона Євпла.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го вересня 2017р. і
розпочнеться о 8 годині вечора.
Увага: День Незалежності України.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
9:00 год. ранку – Боже благословення для Марії, Богдана, Михайла, годині вечора на анг. мові.
Василя та Наталії, зам. Родина Ґалилуйко
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 –
год).
10:00 год. ранку –  Панахида в пам’ять всіх героїв України, 2:00
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі
які полягли за дар свободи Батьківщин - укр. мовою
та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (3 – го вересня 2017 р в 11:30 ранку) в першу
П`ятниця, 25-го Серпня, 2017 р. Св. мчч. Фотія й Аникити.
9:00 год. ранку – Боже благословення для всіх дітей та молоді неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 11:30 годині ранку для
дітей-батьків. Після Служби Божої буде спеціяльна молитва та Благословення дітей
нашої парохії і молоді на початок навчального року. Шановні батьки не забувайте приводити дітей
до Храму Господнього.
9:45 год. ранку – Панахида в пам’ять
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00
пок.  Єпископа Вольтера Паска
год кожної п’ятниці.
7:00 год. вечора – Спеціальне Богослуження (прохання
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
про Божу поміч для проведення успішного пікніка)
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
Субота, 26-го Серпня, 2017 р. Віддання празника Преображення. Прп. втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній
Максима Ісповідника.
і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної
6:00 год. вечора – Вечірня
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо
7:00 год. вечора – Боже благословення для всіх хворих і
зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
немічних нашої парохії

7:45 год. вечора – Панахида в пам’ять

пок.  Єпископа Михайла Кучм’яка
12 – а Неділя після Зіслання Святого Духа, 27-го Серпня, 2017р.

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
понеділок
14-го
серпня
2017р.
Через
її працю наш Храм заощадив з
Недільна Пожертва, 13 серпня, 2017 р.
додаткових
витрат.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне В. п. Олена Якубовська та п. Оксана Федорчук, які добровільно
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
прийшли у четвер після обіду і чимало зусиль вложили, щоб
церковну кухню привести до порядку, все поперемивали та
Свічки: $112, Тетрапод: $9, Свято: $50, Різне: $5, кава: $100,
Пожертва: $50, Успіння: $161.00, Додаток: $20,
дезінфектували. Через їхню щиру працю наш храм заощадив чимало
Місячна пожертва на іпотеку - $225.00,
коштів. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів і жертводавців та
Недільна пожертва – $765.00
/ Разом - $1,497.00
винагородить сторицею.
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за 7. Дорогі батьки: В Неділю 3-го Вереня 2017р. о 11:30 год. зранку
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 13 – го серпня 2017 р.
служитиметься третя Служба Божа для дітей після якої я буду
благословляти всіх дітей і молодь з нагоди відкриття Шкільного року.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є 8. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо 50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
звертатися до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці серпні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини з інших Парафій та нашої Єпархії:

1. 42 – Відділ ООЧСУ на Лонг Айланд запрошує Своїх членів з родинами
та всю українську громаду на Пікнік з нагоди Яблучного Спаса, який
відбудиться в Неділю 20 Серпня 2017р. при монастирі ОО Василіян в
Глен Кові. Детальніша інформація подається на додатку до вісника.
Новини нашої парафії:
2. Комітет у справах святкування українського дня у штаті Коннектікут
1. У Четвер 24-го серпня 2017р. Б. відзначаємо 26-у річницю
запрошує наших парафіян відвідати щорічний український фестиваль,
Незалежності України o 10:00 – й год. ранку буде служитиметься
який відбудеться у неділю, 10-го вересня 2017 р. на території
Панахида за всіх хто загинув за дар свободи нашої України, а після о Української Католицької Семінарії Св. Василія Великого у Стемфорді,
10:30-й год. ранку відбудеться піднімання українського прапора в м. за адресою: 195 Glenbrook Rd., Stamford, CT.
3. Стемфордська Єпархія організовує 1- го жовтня при Монастирі
Лінденгурст. Вітаємо усіх з цим великим національним святом.
Сестер Служeбниць в Слодзбурзі Реколекційний день для родини
2. У п’ятницю 25-го серпня 2017 р. о 5- й год вечора
під назвою “Християнська Родина в Сучасному Світі”. Детальніша
розпочинаємо нашу підготовку до парафіяльного пікніку з
інформація подається на додатку до вісника.
виготовленням тушеної капусти. Також у Пятницю вечора о

7-й год. служитиметься Служба Божа, а по закінчені Сестринствa
Св. Вервиці та Апостольства Молитви будуть продовжувати
приготування різних робіт і всієї їжі для нашого пікніка. Особливо
заохочуємо та запрошуємо молодь і чоловіків з нашої парафії
допомогти приготувати намети, столи та стільці в суботу зранку
починаючи о 11 – й зранку . Запрошуємо ласкаво до співпраці.
3. Місійна збірка: звертаємо Вашу увагу на те, що, 27 - го Серпня
2017 р. відбудеться особлива збірка коштів для якої просимо
використовувати конверти під назвою “Домашня Місія, які
знаходяться у ваших скриньках. Просимо використовувати дані
конверти, оскільки Семінарія Св. Василія у Стемфорді отримує
фінансову підтримку із цієї збірки (Home Mission).
4. Дорогі Парафіани: Вже є приготована Літургійна Книга на 2018
рік. Якщо ви бажаєте замовити Службу Божу за ваших рідних, тоді
прошу це зробити заздалегідь, щоб не було непорозуміння. Всі
бажаючі можуть замовити Служби Божі як за живих, так і за
померлих, імена за бажанням можна і не зазначати. У віснику
писатиме лише «Божественна Літургія».
5. Запам`ятайте:
а. Збірка в місяці серпні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 20-го серпня 2017 р.Б.
б. 27 – го Серпня 2017 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з
нагоди 26 – річниці Незалежності України.
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
А. п. Галині Подолській, яка організувала парафіяльну поїздку
минулої неділі на прощу в Слотсбург Н. Й. Після всіх пожертв
складених парафіянами 110 дол., було витрачено на паливо та
мости і тощо.
Б. родині з нашої парафії, яка бажала залишитись, як незнайомий
жертводавець, яка добровільно прийшла та прибрала Церкву у

Третя Сторінка

Релігійне виховання дітей: Дорогі батьки! Блаженні діти, які
чують Боже Слово, вивчають Його та зберігають Його.
Запрошуємо вас відвідати Українську Суботню Школу, яка
починає навчальний рік 11 вересня 2017. Уроки релігії будуть
проводитися щопонеділка та четверга для дітей віком 5-14 років о
5:00 - 6:00 год вечора. Детальнішу інформацію можна отримати,
зателефонувавши до парафіяльного офісу (631) 225 1168.
До вашої уваги: 1 Кр. 9, 2–12. «Ви, у Господі, є достовірним доказом

мого апостольства» У чому феномен голошення Слова Божого. Що
апостоли, досвідчивши цю зустріч із Господом, передавали цей свій
досвід іншим. І так цей досвід ставав і особистим, і спільним. До того ж,
новонавернені були свідченням правдивости того досвіду. Апостоли
тішились тими учнями, які були достовірними доказами апостольства і
для інших, і для них самих. Чи так відбувається в нашому житті? Чи ми
можемо тішитись тим, що хтось навколо нас є доказом того, що ми
свідчимо про Бога. І якщо ні, тоді живімо свято і проповідуймо
Господа гарячіше своїм життям!
Мт. 18, 23-35. «Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо
кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого». Кожний з
нас завжди очікує певного милосердя, розуміння, доброзичливості від
інших людей, але цього самого очікують й інші від нас. Ми всі, люди,
дуже подібні. Ми часто вимогливі до інших, кожному порахуємо всі його
провини, усі його недоліки, вади. Можна сказати, що ми є фахівцями з
учинків інших, прокурорами для інших, а себе дуже часто
виправдовуємо, є адвокатами для себе. Може, ці аргументи певною
мірою видаються нам слушними, проте Господь учить нас: чого ми
хочемо, того й інші хочуть, чого ми не хочемо, того й інші не хочуть.
Отож, уміймо подивитися на себе, запитати себе: чого я прагну, чого
очікую, чого сподіваюся від інших? І саме те, чого я очікую, маю
почати чинити іншим – тоді й інші точно те ж будуть чинити щодо
мене. - Владика Венедикт (Алексійчук)

Українська Католицька Церква Св. Родини

м. Лінденгурст, НЙ 11757

Святого апостола Матія
Святе Письмо про вибір святого Матія на апостола розповідає
так: “Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься
Оливною, що близько Єрусалиму – день ходи в суботу.
Увійшовши (в місто), зійшли на горницю, де вони перебували,
а саме: Петро і Йоан, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей
і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зилот та Юда, (син) Якова. Всі
вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з
жінками і Марією, матір’ю Ісуса, та з Його братами. І ставши
тими днями Петро серед братів, – зібралось їх разом яких 120,
– промовив: «Мужі брати! Треба було, щоб збулося Писання,
що Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який
зробився проводирем тих, що схопили Ісуса. Він же був
прилічений до нас і прийняв частку служіння цього.
Придбавши, отже, собі поле за свою злочинну нагороду, він
упав сторч головою і тріснув надвоє, і все його нутро
вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі,
так що те поле було прозвано їхньою мовою Гакелдама, тобто
поле крови. Бо в книзі псалмів написано: Хай огорожа його
стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. І: Нехай його уряд
візьме другий. Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашім
товаристві за ввесь той час, коли Господь Ісус жив з нами,
почавши від хрещення Йоана аж до дня, коли Він від нас
вознісся, – щоб один з них був разом з нами свідком Його
воскресіння». І поставили двох: Йосифа, що зветься
Варсавою, на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись,
сказали:«Ти, Господи, всіх серцезнавче, вкажи, кого з цих двох
ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби й апостольства, що від
нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце». І кинули жереб,
жереб же впав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох
апостолів” (Ді. 1, 12-26).
Родом Матій був з коліна Юди. Народився у Вифлеємі. Він
один з перших став учнем Христа Спасителя і належав до 70и учнів, бачив життя Спасителя, чув усі Його науки і був
свідком Його чуд. Після Зіслання Святого Духа на Матія випав
жереб проповідувати в Юдеї. Також він проповідував в Антіохії
Сирійській, у кападокійському місті Тіяні і в Синопі. Тут його
схопили і кинули до в’язниці, з якої чудесним способом його
визволив апостол Андрей Первозванний. Потім Матій
проповідував на березі Понту в Амасії, а з апостолом Андреєм
– в Едесі і Севастії. Згідно з переданням, він проповідував
також у Македонії і в Етіопії. Згідно з Мінеї, святий Матій
постраждав в краю Колхіс, на схід від Чорного моря. Згідно з
іншим переданням, мученицьку смерть він прийняв у
Єрусалимі, на яку засудив його первосвященик Ананія, який
велів замучити і святого апостола Якова. Жиди мали
каменувати святого Матія на місці, що звалося Витласкила
(дім побитих камінням). Перед римською владою жиди його
оскаржили, що пішов проти імператора, бо зневажив його ім’я.
Климентій Олександрійській (помер близько 220 р.), один з
найбільших письменників Церкви, розповідає, що святий Матій
безнастанно навчав не лише словами, але й власним
прикладом, заохочував до умертвлення тіла, яке треба
впокорити і заборонити йому те, чого домагаються змислові
пристрасті, а душу слід укріпляти через більше пізнання

євангельських правд і любов до них. Мощі святого апостола
спочивають у Римі, в церкві Марії Маджоре. Щороку 24 лютого
його голову виставляють для публічного почитання.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

КАТЕХИЗМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРО ТАЇНСТВО
ПОКАЯННЯ.
.......ПРОДОВЖЕННЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ВІСНИКА.....
VII. Дії каянника
1450 «Покаяння зобов'язує грішника добровільно прийняти всі ці
елементи: у серці - жаль, на устах - визнання, у своїй поведінці глибоку покору або плідне покутування». (Римський Катехизм, 2, 5,
21; пор. Тридентський Собор: DS 1673).
Жаль.
1451 Між актами каянника перше місце займає жаль. Він є
«болем душі і ненавистю до вчиненого гріха з рішенням не грішити
більше в майбутньому» (Тридентський Собор: DS 1676.).
1452 Якщо жаль походить з любові до Бога, любленого понад
усе, він називається «досконалим жалем» (жаль із любові). Такий
жаль відпускає легкі провини; він відпускає також смертні гріхи,
якщо містить у собі сильну постанову висповідатися (Пор.
Тридентський Собор: DS 1677), як тільки це буде можливо.
1453 Жаль, який називається «недосконалим» (або аttrіtіо), також
є даром Божим, спонукою Святого Духа. Він народжується з
усвідомлення мерзотності гріха або зі страху перед вічним
прокляттям та іншими карами, які загрожують грішникові (жаль зі
страху). Таке діяння сумління може почати внутрішній процес, який
може завершитися, під впливом благодаті, сакраментальним
розрішенням. Але сам собою недосконалий жаль не може принести
прощення тяжких гріхів, однак готує до його прийняття в таїнстві
Покаяння (Пор. Тридентський Собор: DS 1678; 1705.).
1454 Прийняття цього таїнства треба приготувати через іспит
сумління, зроблений у світлі Слова Божого. Найвідповідніші для
цього тексти знаходимо в Декалозі і в моральній катехнзі
Євангелій а також в апостольських листах: Нагірна проповідь,
апостольські повчання» (Пор. Рим. 12-15; 1 Кор. 12-13; Гал. 5; Еф.
4-6.).
Визнання гріхів
1455 Визнання гріхів (сповідь) навіть з людського погляду
визволяє нас і полегшує наше примирення з іншими. Через сповідь
людина правдиво дивиться на гріхи, вчинені нею, бере за них
відповідальність на себе і через те знову відкривається Богові і
Церковному спілкуванню, щоб уможливити нове майбутнє.
1456 Визнання гріхів перед священиком становить істотну
частину таїнства Покаяння: «Каянники повинні у сповіді
перерахувати всі смертні гріхи, яких вони є свідомі після
докладного іспиту сумління, навіть якщо ці гріхи дуже таємні і
вчинені лише проти двох останніх заповідей Декалогу (Пор. Вих.
20, 17; Мт. 5, 28.), бо іноді ці гріхи болючіше ранять душу і є
небезпечнішими, ніж ті, які були вчинені на очах у всіх»
(Тридентський Собор: DS 1680.).
«Коли Христові вірні стараються висповідатися з усіх гріхів, що
спадають їм на пам'ять, можна не сумніватися, що виявляють їх
усіх Божому милосердю для прощення. Ті, що чинять по-іншому і
свідомо приховують деякі гріхи, нічого не пропонують Божій
доброті, аби вона могла відпустити через посередництво
священика. Бо «якщо хворий соромиться показати свою рану
лікареві, то медицина не може лікувати того, що їй невідоме».

(Тридентський Собор: DS 1680; пор. св. Єронім, Тлумачення на
Проповідника., 10,11.).. ........далі буде....
До вашої Уваги: Чесноти: Разом з освячуючою ласкою Бог дає
нашій душі надприродні чесноти і сім дарів Святого Духа. Трьома
надприродними чеснотами є: віра, надія, і любов. Вони називаються
богословськими чеснотами, бо вони відносяться до Бога. “Тепер же
зостаються: віра, надія, любов – цих троє: але найбільша з них
любов” (1 До Корінтян 13:13).
Віра – це чеснота, яка помагає нам приймати за правду все те, що
Бог об`явив, бо Він не може ні сам помилитися, ні нас обманути.
Надія – це чеснота, яка помагає нам довіряти Богові, що є
всемогутній і вірних у своїх обітницях, та дасть нам у Своєму
милосерді вічне щастя і засоби, якими можемо те щастя осягнути.
Любов – це чеснота, якою любимо Бога понад усе задля Нього
самого, а нашого ближнього, як самого себе, з любови до Бога. Крім
чеснот віри, надії, і любови є ще інші чесноти, що звуться
надприродними моральними чеснотами: мудрість, справедливість,
мужність, і поміркованість (здержливість). Вони помагають нам
провадити моральне, тобто добре життя. Вони полегшують нам
поступати з людьми і речами так, як Бог велить. Мудрість впливає на
всі обставини нашого життя і показує, що треба та чого не треба
чинити. Справедливість велить нам дати кожному те, що йому
належиться. Мужність помагає нам чинити добро, не зважаючи на всякі

потребах душі і тіла. Пречиста Діва Марія має особливе почитання
як Пресвята Богородиця, чесніша від херувимів і славніша від
серафимів. Поміж усіма святими Церква почитає її на першому місці.
Про гріх святотатства: Сьома заповідь Закону Божого говорить:
“Не вкради!” Усі ми добре знаємо, що крадіжка є гріх. Вкрадене або
придбане нечесним шляхом користі людині не принесе. Святитель
Тихон Задонський говорить: “Украдене чуже добро подібне до
внесеного в дім вогню, який спалює увесь маєток; бо де неправда,
там клятва Божа, де клятва Божа, там не буде ніякого добра. Хижаки
і грабіжники подібні до людини, яка вичерпує воду решетом: з їхніх
рук витікає все, що вони грабують і збирають. Людино! Грабуй і
хапай як хочеш і що хочеш, однак знай, що з твоїх рук витече і твоє
власне добро”. Якщо крадіжка чужого є перед Богом великим
злочином, який позбавляє людину Царства Божого, то незрівнянно
важчим злочином є святотатство. Святотатством називається
привласнення предметів і речей, що присвячені Богу. Тому крадіжки
у церквах і на кладовищах відносяться до святотатства. Святотатці
будуть покарані судом Божим. Він покарає святотатців не тільки у
майбутньому житті, але і в земному. Як біблійний приклад такого
покарання, можна навести долю царя Валтасара, який насмілився
використати для бенкету посуд, вкрадений з єрусалимського храму.
Спочатку Господь покарав його страхом, коли на стіні з’явилася
таємнича рука, що писала, провіщаючи загибель його держави, а
потім прийшла і смерть самого царя Валтасара. У Біблії
труднощі. Поміркованість (Здержливість) контролює наші пожадання,
розповідається про ще один випадок святотатства, що стався з
щоб ми правильно уживали те, що приємне для наших змислів.»
Блаженства: Дари Святого Духа зроджують дев`ять плодів Святого Ахаром. Він привласнив собі частину здобичі, що була присвячена
скинії. За цей гріх ізраїльський народ ніс покарання до тих пір, аж
Духа і вісім блаженств. Вісім блаженств є:
1. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
поки винний, розкритий завдяки метанню жереба, не був побитий
2. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.
камінням. У наш час розповсюдженим гріхом є крадіжки ікон,
3. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
церковного начиння і богослужбових книг. Яким би не був мотив
4. Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. 5.
подібної крадіжки, він кваліфікується як святотатство. Святотатством
Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть.
є привласнення чого-небудь, присвяченого Богу, незалежно від того,
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
де знаходився цей предмет – у храмі чи поза ним. За життя св.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
Андрія, Христа ради юродивого, у Константинополі жив один великий
Особистий Суд : Суд, на якому буде поодиноко проголошений вирок грішник – гробокоп, який обкрадав померлих. Одного разу він
на кожну людину зараз по її смерті, називається частний суд. Після
дізнався про поховання дочки вельможі і подався до її могили, щоб
суду душа іде до неба, або до частилища, або до пекла. В небі є ті, зняти з небіжчиці дорогоцінний одяг. На дорозі його зустрів св.
що померли в стані освячуючої ласки і, на землі або в чистилищі,
Андрій і, знаючи про його нечестивий намір, став умовляти не робити
очистили себе від простимих гріхів і відбули дочасні кари за гріхи;
цього, погрожуючи судом Божим. Однак зухвалий злодій не звернув
вони оглядають Бога лицем у лице і є назавжди учасниками Його
уваги на умовляння св. Андрія. Прийшовши до печери, де була
небесної слави і щастя. “ Тепер ми бачимо, як у зеркалі, неясно; тоді похована дівчина, він відсунув камінь, зняв з неї дорогоцінний одяг і
ж – обличчям в обличчя” ( 1 До корінтян 13:12). Кару в чистилищі
не посоромився зовсім оголити її. Але у той самий момент, коли
відбувають ті, що померли в стані освячуючої ласки, хоч мали
святотатець закінчував свою ганебну справу, за повелінням Божим
простимі гріхи на душі, або ті, що не спокутували на землі дочасної
померла встала з труни і вдарила невимовно нажаханого грабіжника
кари за свої гріхи. Коли душа відпокутує і очиститься в чистилищі,
по обличчю, від чого той одразу ж втратив зір. “Окаянний! – сказала
вона піде до неба. Ми, що живемо на землі, можимо дати поміч
дівчина грабіжнику. – Хоча б заради сорому залишив би мені
душам в чистилищі, коли за них молимося і жертвуємо за них свої
останню з одежин. Від сьогодні ти ніколи не будеш грабувати. З цієї
добрі діла, терпіння та Служби Божі. В пеклі караються ті, що
пори ти взнаєш, що є Бог, живий Ісус Христос, є суд і буде віддяка
померли в смертельному гріху; вони назавжди позбавлені оглядання після смерті”. Не слід привласнювати чужого, бо це гріх перед Богом,
Бога і терплять страшні муки, особливо муки в огні.
особливо слід уникати будь-якого святотатства.
Чи хтось з людей коли небудь був взятий з душею і тілом до
Прийміть вітання з Днем незалежності України
неба? При кінці життя Пречистої Діви Марії тут на землі, тіло її було Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну, Красу її, вічно
збережене від зіпсуття; і Господь Бог забрав Пречисту Діву Марію з живу і нову, І мову її солов’їну. Впевнений, що кожен з Вас
душею і тілом до неба, як Цариця Ангелів і Святих. Цей особливий
усвідомлює свою важливість у цей невизначений та складний для
привілей Божої ласки зветься Успення Внебовзяття Пречистої Діви
України час. Історія , - ніколи не закінчується, вона твориться нами
Марії. Як Мати Ісуса Христа, Марія є також Матір`ю Його Містичного щодня. Бажаю Вам, гідно відсвяткувати наше спільне свято,
Тіла, тобто Матір`ю святої Церкви ( як це було проголошено на
проте пам’ятати, що часу на відпочинок нема, занадто багато
Вселенському Соборі, Ватиканському Другому) І Матір`ю всіх
треба змінити. Майбутнє України тільки у Ваших руках!
християн. Вона посередниця ласк і заступниця перед Богом у всіх

Висловлюю щирі вітання усім українцям, бажаю Вам щастя,
непохитності духу та великих звершень.Пам’ятаймо, що сила
кожного українця - запорука сили української нації.

