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всієї Родини, зам. Олена Якубовська та Надія Корецька) РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
мовою.
Неділя - 24-а по Зісланні Святого Духа, 11 - го Листопада, 2018 р.

укр.

Св. прпмчц. Анастасії Римлянки. Переставлення прп. Аврамія архимандрита,
Ростовського чудотворця.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
Глас 7: Апостол: до Ефесян 2:14 - 22. / Євангеліє: Лука 8:41 – 56.
католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
10:15 год. ранку – (Анастасія /Панахида/ (20-а Річниця),
зам. Оксана Владичак) - укр. мовою. відбути передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
Понеділок, 12-го Листопада, 2018. Св. мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його. Детальніша інформація на фейсбуці:
9:00 год. ранку –  Франческа Томео /Панахида/(3 – Річниця),
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
зам. Петро Томео
1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі –
Вівторок, 13-го Листопада, 2018. Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з
п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
ними. Св. мч. Єпімаха.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
9:00 год. ранку – за пок.  Олексія Пістун (річниця)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
/Панахида, зам. Родина
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо
8:15 год. вечора – Вервиця, Молитви до Фатімської М. Б.
заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності,
звертатися у будь-який час.
Середа, 14-го Листопада, 2018. Свв. чудотворців і безсеребреників
Косми й Дам'яна.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
11:00 год. ранку – Похоронна відправа для пок.  Йосифа Джуз. “Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го грудня
2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
7:00-год. вечора – Боже Благословення для Романа, Оксани,
канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
Адріяни, Софії, зам. Родина. Парафіяльна
(10:00 – 2:00 год).
Четвер, 15-го Листопада, 2018. Свв. мчч. Ахиндина, Пигасія, Афтонія,
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Єлпидифора й Анемподиста.
кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Валентини
християнина.
Фалковської, зам. Родина Служба Божа для дітей і молоді сьогодні (9 – го грудня 2018 р. о 12:00
П`ятниця, 16-го Листопада, 2018 р. Свв. мчч. Акепсими, єп., Йосифа,
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о
пресвітера, і Аїтала, диякона. Оновлення храму св. влкмч. Юрія, що в Лідді, де
12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте
положене чесне тіло його.
приводити дітей до храму Господнього.
7:00-год. вечора – Боже Благословення для всіх членів
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до
Апостольства Молитви, зам. Наталія Попович. 12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
Субота, 17-го Листопада, 2018 р. Прп. Йоаникія Великого, св. мч.
Никандра, єп. Мирського. Єремея, пресвітера.
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
6:00 год. вечора – Вечірня
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
7:00 год. вечора –  Іван,  Ольга /Панахида/ (Річниця),
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
зам. Микола Панчук Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Неділя - 25-а по Зісланні Святого Духа, 18 - го Листопада, 2018 р. Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
Свв. мчч. Галактіона і Єпістими.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.

10:15 год. ранку – Боже Благословення для Івана Захарюка та
всієї Родини; Боже Благословення для Ігора, Надії, Андрія та

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

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини

Недільна Пожертва, 4 листопада, 2018 р. Пожертва: $350, Вареники: $36.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $262, Тетрапод: $4, Кава: $185, Додаток: $15, Реклама у Віснику: $125,
Місячна пожертва на іпотеку - $740, Недільна пожертва – $1,308, Разом - $3,025.00.

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
дар любови для нашого храму минулої неділі 4 – го листопада 2018 р.

“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до
священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці листопаді 2018 р.
наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:

1. Парафіянин  Йосиф Джуз відійшов у вічність у вівторок 6 – го
листопада 2018р. на 97 року життя. Висловлюємо наші співчуття Родині
Джуз. Нехай душа його упокоїться в Господі. Вічна йому пам’ять.
2. Дорогі Парохіяни: Приносимо вам до відома, що на головній
вулиці при нашій церкві ( John Street) місто зробило зміни, щодо
стоянки авто. Будь ласка, слідуйти за дорожніми знаками, щоб
оминути будь якого штрафу.
3. До вашої уваги:У вході до Церкви ( в притворі) та в коридорі
розпочався капітальний ремонт, який буде тривати декілька
тижнів. Будь ласка, якщо у вас є можливості, пожертвуйте для
цього проекту і ми будемо вам щиро вдячні за пожертв.
4. У четвер 15-го листопада 2018р. організовується виготовлення
вареників для розпродажу з капустою- грибами, та з картоплею
починаючи з 6:30 год. вечора. Всіх запрошуємо прилучитися до цієї
праці. ( це в останнє цього року).
5. Майбутні події:
А. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться 18
листопада 2018 р.Б.
Б. Запрошуємо усіх парафіян до участі у наших парафіяльних зборах,
які відбудуться у вівторок 13-го листопада 2018р. о 7.15 год вечора.
В. Дорогі Парохіяни: Різдвяні свята наближаються і ми щороку готуємо
пакунки до двох сиротинців в Україні. Наші кошти обмежені і тому ми
просимо вашої допомоги. Також висилаємо до сиротинців одяг і
солодощі. Хотілось, щоб і тих дітей порадувати, бо і вони є Божими
дітьми, тільки, нажаль, в них доля не склалась такою радісною, але
ваша щедра капля пожертви чи духовна чи матеріальна застукає до
дитячого серця і принесе теплоту, добро і радість. До цієї добровільної
акції приєдналися з пожертвами:
п. Адріян Салук з м. Фенікс (Арізона) 500 дол., Незнайомий жертводавец
20 дол. Щиро дякуємо.
Г. В неділю 25-го листопада після обидвох Св. Літургій запрошуємо
всіх на наш щорічний святковий обід з нагоди “Дня Подяки”, щоб
зібратися, як одна велика парафіяльна родина. Для покриття витрат
оплата вхідних квитків для дорослих становить $7,00 дол, для дітей
віком (9-12) - $3,00, а діти до 8-ти років - безкоштовно. Щиро всіх
запрошуємо.
Ґ. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці будуть
спонсором збірки продуктів для потребуючих нашої парафії та людей
доброї волі, які дуже часто звертаються до нашого храму в потребі.
Дорогі в Христі, панство Варивода відповідають за цю акцію. Тому
просимо, щоб ви нам допомогли, якщо знаєти чи хтось в потребі або
нещодавно приїхали до США - будь ласка, дайти нам знати, щоб їм
допомогти. Ви можети прилучитись до цієї акції чи то фінансово або
продуктами, чи карточка Віза у ваших можливостях. Просимо про
пожертву до 22-го листопада 2018р. До цієї добровільної акції

м. Лінденгурст, НЙ 11757

приєдналися з пожертвами: Незнайомий жертводавец 200 дол. Щиро
дякуємо Нехай Господь благословить всіх Вас.
Д. Дорогі Парохіяни: Новорічна забава – 2018/2019 при нашій
парафії відбудеться у понеділок 31 грудня починаючи о 9 год.
вечора. Музика – від гурту “Ми - Українці”. Більша інформація
прилучена до нашого вісника.
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. Панству Дональдц, які останні, три місяці купляють та
приносять рогалики для нашої недільної кави.
б. п. Валентині Фалковській, панство Варивода, п. Ольга Дональдц,
панству Фромел, п. Ірина Кажнер, п. Діяні Суліван, п. Ірині Ґерета,
панству Саміло, які цього тижня виконали необхідну працю у
парафіяльному центрі для організації нашої акції.
в. п. Ігор Мисак, який цього тижня виконав необхідну працю у
парафіяльному центрі та в церкві.
ґ. жінкам з нашої парафії (5 осіб), які не зважаючи на домашні турботи,
організували виготовлення голубців для розпродажу і для акції, а також
жінкам з нашої парафії (3 особи), які не зважаючи на домашні турботи,
організували виготовлення тушеної капусти для акції у понеділок 5-го
листопада.
г. п. Сергій Шелестов та п. Петро Данков, які допомогли в понеділок
закрити стіну, забрати лавки та в залі виставити всі необхідні столи та
стільці на нашу акцію.
д. Родині яка бажає залишитись, як Анонімний Жертводавец, які
пожертвували 300 дол., для нового проекту цього року (написання копій
чотирьох чудотворних ікон з України. Всього разом пожертвувано
1,500.00 дол.
е. п. Андрій Фостаковський, який минулого тижня добровільно
прилучився і виконав необхідну працю при парафіяльному центрі.
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
7. Пригадуємо Вам, що в у неділю 18 – го листопада після
Української Служби Божої буде служитися Панахида за всіх жертв
потерпілих від Голодомору в Україні 32-33рр.
Притчі з св. Євангелія: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми
учнями будете, і пізнаєте правду Івана 8:31-32.

Притча про блудного сина: "У чоловіка одного було два сини. І молодший
із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку! І той
поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе,
та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи
марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став
бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той
вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого
хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він
спам'ятався й сказав: Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж
надмір, а я отут з голоду гину! Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому:
Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе... Недостойний я вже зватись
сином твоїм; прийми ж мене, як одного з своїх наймитів... І, вставши, пішов він
до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і
переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його! І
озвався до нього той син: Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе, і
недостойний вже зватися сином твоїм... А батько рабам своїм каже: Принесіть
негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а
сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти,
бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся! І почали веселитись
вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов й наближався до дому,
почув музики та танці. І покликав одного зо слуг, та й спитав: Що це таке? А той
каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване,
бож здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов
батько його й став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото, стільки
років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козеняти
не дав, щоб із приятелями своїми потішився я... Коли ж син твій вернувся оцей,
що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля
відгодоване... І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє!
Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був
пропав і знайшовся!" (Луки 15:11-32).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
чи має він рану, чи не має? І якщо він має, то чи турбуєшся про це? І
Новини зі Стемфордської Єпархії або з інших парохій:
через те, що він має її, чи залишаєш ти свою рану без лікування й чи
А. В Суботу 17-го Листопада 2018 р. Українсько – Американське
говориш: йому, як лікареві, належало би бути здоровим, але через
Товариство трьох штатів (Ню Йорку, Конектікут та Ню Джерзі) будуть
святкувати річницю Голодомору яка розпочнeться Панахидою в Катедрі те, що він, будучи лікарем, сам нездоровий, то й я залишу свою рану
без лікування? Так і тут: якщо священик не добрий, чи буде це втіхою
Св. Патрикія в Мангатані, Ню Йорк о 4-ій годині по обідi. Будь ласка
для підлеглого? Ніскільки. Він отримає певне покарання, отримаєш і
знайдіть час та вшануймо пам` ять наших предків.
ти належне й заслужене. Учитель виконує лише службу. «Усі будуть,
Б. Українська греко-католицька парафія Св. Івана Христителя у
- говорить Писання, - поучені Богом» (Йо. 6: 45); «не буде більш один
Рівергеді, Нью-Йорк організовує Осінній Фестиваль у суботу 24 - го
одного навчати…, казавши: Спізнайте Господа! Усі бо вони будуть
листопада 2018 р. з 7.00 год. вечора за адресою (214 Marcy Ave.,
Riverhead, N.Y. 11901. Детальніша інформація подається на додатку до Мене знати. Від найменшого до найбільшого між ними» (Єр. 31:34).
вісника.
Навіщо ж, скажеш, він головує? Навіщо займає таке місце? Не
--------------------------------------------------------------------------------------будемо, умовляю вас, говорити погано про вчителів, не будемо
СЛОВО СВЯТОГО ОТЦЯ НАШОГО ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО ПРО розмірковувати про них, щоби не зашкодити самим собі; будемо
ПОВАГУ ДО СВЯЩЕНСТВА
досліджувати свої діла й ні про кого не відгукуватися погано.
...продовження з попереднього вісника.....Що я кажу? Навіть
Посоромимося того дня, у який він просвітив нас хрещенням. У
Павла не слід було би слухатися, якщо би він говорив що-небудь від батькові, хоча би він мав безліч слабкостей, син приховує все: «Не
себе, щось людське, але треба слухатися його, як Апостола, який
вихваляйсь, - говорить Премудрий, - безчестям твого батька – нема
має в собі Христа, Котрий говорив через нього. Тож не будемо
бо тобі слави в батьковім безчесті» (Сир. 3:10). Якщо так говориться
судити чужі діла, а кожен свої; досліджуй краще власне життя. Але,
про плотських батьків, то тим паче треба сказати про отців духовних.
скажеш, священик повинен бути кращий за мене. Чому? Тому, що він Посоромся: він щодня служить тобі, пропонує читання Писання, для
священик. Чого ж він не має більше, ніж ти? Чи трудів, чи небезпек,
тебе прикрашає дім Божий, для тебе чуває, за тебе молиться, за
турбот чи скорбот? Чим же він не кращий за тебе, маючи все це?
тебе предстоїть і клопочеться перед Богом, за тебе просить, для
Але якщо він і не кращий за тебе, то навіщо тобі, скажи мені, треба
тебе здійснює все своє служіння. Цього посоромся, це уявляй і
занапащати самого себе? Слова твої походять від гордості. Звідки ти підходь до нього з усім благоговінням. Він не добрий? Але, скажи
знаєш, що він не кращий за тебе? Він, скажеш, краде й святотацтвує. мені, що з цього? І добрий хіба сам дає тобі великі блага? Ні; все
Звідки, людино, ти знаєш це? Навіщо сам ти прямуєш до прірви?
учиняється по твоїй вірі. І праведний не принесе тобі ніякої користі,
Коли хто-небудь скаже тобі, що такий-то приховує в себе царську
якщо ти – невіруючий; і нечестивий ніскільки не зашкодить тобі, якщо
порфиру, то ти, хоча би й знав це, замикаєш вуста; хоча би й міг
ти – віруючий. Бог діяв і через волів при ковчезі, коли хотів урятувати
викрити його, відразу відступаєш і робиш вигляд, ніби нічого не
народ свій (І Сам. 6). Хіба життя священика чи доброчесність його
знаєш, не бажаючи зазнавати зайвої небезпеки; а тут ти не тільки не може здійснити що-небудь подібне? Дари Божі не такі, щоби вони
відступаєш, але й сам накликаєш на себе зайву небезпеку. Такі
залежали від священицької доброчесності; все походить від
слова твої не безвідповідальні, бо послухай, що говорить Христос:
благодаті; діло священика – тільки відкривати вуста, а все здійснює
«Кажу бо вам: за кожне пусте слово, яке скажуть люди, - дадуть
Бог; священик же виконує тільки видимі дії. . ...далі буде.....
відповідь судного дня за нього» (Мт. 12:36). В усякому разі, якщо ти
Преподобного отця нашого Аврамія Затворника і блаженної
вважаєш себе кращим за іншого й не зітхаєш, не б’єш себе в груди,
Марії, племінниці його – 11 - го листопада.
не схиляєш голови, не наслідуєш митаря, то ти занапастив себе,
хоча би ти був справді кращий. Ти кращий за іншого? Мовчи ж, щоби Преподобний Аврамій народився поблизу Едеси, в Месопотамії,
тобі залишитися кращим; а як тільки будеш говорити, то втратиш усе. близько 300р. Уже з дитячих літ він цілковито посвятився молитві і
постам. Коли він виріс і змужнів, батьки дуже хотіли його одружити.
Якщо будеш так думати про себе, то ти вже не такий; а якщо не
Однак Аврамій вибрав собі іншу дорогу, яка певніше веде до
будеш так думати, то здобудеш ще більше. Якщо такий грішник, як
митар, визнаючи гріхи свої, вийшов виправданим, то чого не здобуде спасіння, тому він потай залишив рідний дім й оселився в одній
той, хто, не будучи таким грішним, усвідомлює себе таким? Поглянь печері у пустельній місцевості. Через сімнадцять днів батьки його
знайшли, але він став просити їх, щоб не противилися Божій волі, і
на власне життя. Ти не крадеш? Але ти грабуєш, чиниш насилля,
здійснюєш незліченну кількість інших подібних справ. Кажу це не для попрощався з ними в надії, що Господь збере їх колись у небі всіх
разом. Потім попросив завалити камінням вхід до своєї печери і
того, щоби похвалити злодійство, ні, я готовий гірко плакати, якщо
прожив так десять літ. Усім його майном була рогожа, на якій він
справді знайдеться така людина, чому, проте не вірю. Наскільки
спав, волосяниця і мисочка, з якої їв. Споживав святий лиш зілля і
великий гріх – святотатство, про те й сказати не можна; але я
корінці, а пив чисту воду. Через десять років померли його батьки і
шкодую вас, не хочу, щоби ваші чесноти зникли через осудження
залишили йому великий маєток. Святий попросив одного щирого
інших. Що, скажи мені, гірше за митаря? Справедливо, що він був і
чоловіка, щоб від його імени роздав добро бідним, а сам продовжив
митар, і винен у багатьох злочинах; але фарисей, сказавши тільки:
молитися і трудитися у своїй печері, в якій почувався багатшим від
«…я не такий… як оцей митар» (Лк. 18:11), втратив усе. А ти
говориш про священика: «Я не такий, як оцей святокрадець», і чи не усіх царів, бо мав усе, що йому було треба. Недалеко від його печери
лежало поганське село, мешканці якого навіть слухати не хотіли
втрачаєш усього? Я змушений говорити це й заперечувати такі
розмови не через те, щоби я був упереджений щодо священиків, але проповідників Христової віри, які заходили до них. Тоді прийшов до
преподобного Аврамія єпископ і, під святим послухом, наказав йому
через те, що побоююсь за вас, як би ви не знищили ваших чеснот
покинути життя на самоті, взяв його з собою до міста, висвятив на
подібним вихвалянням і осудженням інших. Послухай напучення,
священика і послав до того села душпастирем.Його душпастирство
котре дає Павло: «Кожний нехай добре перевіряє своє діло, говорить він, - і, якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, почалося з того, що погани тричі нападали на святого Аврамія, і
кожного разу били його ледь не до смерти, виволікали за село і
то вже ніяк не перед іншими» (Гал. 6:4). Скажи мені: якщо ти,
кидали в чистім полі, упевнені, що до ранку він не діжде. Однак
отримавши рану, прийдеш до лікарні, то невже замість того, щоби
Господь кріпив свого слугу, і святий Аврамій щоразу повертався до
прикладати ліки й лікувати рану, ти станеш дізнаватися про лікаря,

села і не покидав свого стада. Три роки він терпів насмішки, побої та
всякі пакості з найбільшою покорою й терпеливістю і дочекався тої
хвилини, коли погани зрозуміли, яким святий мусив бути той, хто
невинно терпить, пізнали свою невдячність і стали горнутися до
слуги Божого. А невдовзі в тому селі не лишилося і сліду від
поганства, воно стало одним з найліпших і найвірніших Богу.Через
рік після навернення села до Христової віри святий Аврамій потай
залишив його і повернувся до самітницького життя. У тяжкій боротьбі
зі спокусами, особливо диявол нашіптував йому пишномовні думки
про себе, преподобний Аврамій прожив у пустелі п’ятдесят літ. Коли
помер його брат і залишив сиротою дочку Марію, то Аврамій взяв її
до себе і побудував для неї окрему келію, де побожна дівчина
цілковито посвятила себе молитві, і там вона зростала чеснотами.
Однак дівчина не витримала страшної боротьби зі спокусами і,
піддавшись думці, яка вабила її до світу, потай залишила свою келію
і пішла до міста, де провадила блудне і грішне життя. Коли про це
довідався преподобний, то не роздумуючи поспішив спасати
заблукану. Він позичив дорогу одежу воїна, попросив у добрих людей
грошей на дорогу і вирушив до міста, де Марія вела грішне життя.
Святий Аврамій переодягнувся навмисно, щоб племінниця не
пізнала його, бо інакше утекла б від нього. І справді, коли прийшов
до її дому, то Марія в багато одягненому воїні не впізнала того
бідного, волосяницею вкритого монаха, такого далекого від світу і
його гамору. Преподобний Аврамій не сварив її, він лиш заплакав,
пригорнув її до свого серця і промовив до неї так щиро, з такою
любов’ю, що жаль розворушив душу дівчини, вона залилася слізьми
покаяння і разом з ним повернулася в пустелю. І провадила вона там
таке взірцеве християнське життя, що Господь простив їй гріх,
винагородив за щире покаяння і дарував їй ще за життя ласку
творити чуда. Через десять літ після її повернення, у віці понад
вісімдесят років, святий Аврамій помер. А ще через п’ять років
померла і свята Марія. Святий Аврамій був приятелем святого
Єфрема Сирина, який і описав його та святої Марії житія і прославив
їх великі чесноти.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо:
А. Важко бути священиком, бо завжди не так, як слiд…
Коли він ходить у капелюсі – кажуть: “Вже у такому не ходять”.
Коли одягне берет – кажуть: “Хворий на сучасніс...ть”.
Коли має полатаний підрясник, тоді: “Прикидається бідняком”.
Коли одягнеться пристойно – будуть звертати увагу, що дуже
елегантний.
Коли гарно виглядає, то: “Йому вже дуже добре, коли всім зле…”
Коли худий, думають: “Скупий до себе і захланний на гроші”.
Коли буде усміхатися – то: “Це штучно і грає вар’ята”.
Коли ходить сумний – “Так він відганяє людей від релігії”.
Коли завжди ходить у підряснику – “Але ж інші священики теж
побожні, але ходять одягнені по-цивільному”.
Коли обізнаний із сучасними проблемами – “Мабуть, він не знайшов
свого покликання”.
Коли на проповіді говорить загальними тезами – далекий від життя.
Коли заглиблюється у деталі – ображаються родичі, вчителі, лікарі
через те, що втручається в їхні справи.
Коли лікується при недузі – “Бач, говорить про життя після смерті,
про небо, але сам боїться вмерти”.
Коли не лікується – “ Вчить, що треба шанувати здоров’я, а сам того
не робить”.
Коли відправляє Святу Літургію поволі – “Ну, це ж неможливо

вистояти”.
Коли відправляє швидко – “Бач, вже кудись спішить”.
Коли купив машину – “Так, вже назбирав з людей”.
Коли не має машини – “Що, не може ніяк наскладати?”
Що би не робив, буде завжди не так, як “треба”…
Але якщо його обговорюють, значить він потрібен людям.
Б. "ЛЮБОВ І ЧАС".
Колись давним-давно на Землі був острів, на якому жили всі людські
цінності. Але одного разу вони помітили, як острів почав йти під воду.
Всі цін...ності сіли на свої кораблі і попливли. На острові залишилася
лише Любов. Вона чекала до останнього, але коли чекати вже стало
нічого, вона теж захотіла відплисти з острова. Тоді вона покликала
Багатство і попросилася до нього на корабель, але Багатство
відповіло: - На моєму кораблі багато коштовностей і золота, для тебе
тут немає місця.
Коли повз пропливав корабель Смутку, вона попросилася до нього,
але той їй відповів:
- Вибач, Любове, я настільки сумний, що мені треба завжди
залишатися на самоті.
Тоді Любов побачила корабель Гордості і попросила про допомогу
його, але той сказав, що Любов порушить гармонію на його кораблі.
Поруч пропливала Радість, але так була зайнята веселощами, що
навіть не почула про заклики Любові.
Тоді Любов зовсім зневірилася. Але раптом вона почула голос, десь
позаду: - Підемо, Любов, я візьму тебе з собою.
Любов обернулася і побачила старця. Він довіз її до суші і, коли
старець відплив, Любов заметушилася, адже вона забула запитати
його ім'я. Тоді вона звернулася до Пізнання:
- Скажи, Пізнання, хто врятував мене? Хто був цей старець?
Пізнання подивилося на Любов:
- Це був Час. - Час? - перепитала Любов, - Але чому він врятував
мене? Пізнання ще раз глянуло на Любов, потім вдалину, куди
поплив старець: - Тому що тільки Час знає, наскільки важлива в житті
Любов. «Прийде час, ти підеш від всіх, і тебе всі залишать. Друзі
забудуть. Багатство тобі не знадобиться. Краса зів'яне, не стане
сили, висохне тіло, і душа порине в темряву. Хто протягне тобі руку в
цій темряві й самотності? Тільки Христос Чоловіколюбець, якщо ти в
житті своєму Його полюбила. Він виведе тебе з темряви до світла, з
самотності на Небесний Собор. Думай про це день і ніч і прагни до
цього. І хай допоможе тобі Христос, Цар любові. Амінь ».
10 ВИСЛОВІВ СТАРЦЯ ЄФРЕМА ПРО ВИПРОБУВАННЯ.
1. Нічого не відбувається без попущення Божого. І навіть якщо б ми
опинилися у диявола або серед звірів..., - і там присутній Бог! І ні
диявол, ні звірі не можуть заподіяти нам шкоди, якщо не отримають
на те влади від Бога.
2. Коли приходить до тебе страх, говори: «Кого я буду боятися? Хто
може заподіяти мені зло, коли Бог керує всім? Бо якщо і піду посеред
тіні смертної, не боятимуся зла, бо Ти зі мною ». Разом з тим твори і
молитву Ісусову і не бійся нічого. Вір непохитно в істину віри.
3. Бог не бажає, щоб ті, кого Він врятує, хто шукає Його милості, були
легкодухими, боязкими і недосвідченими. Божественна спадщина для збільшених християн. Тому Він ставить нас перед спокусами,
щоб проявився наш послух Його заповідям.
4. Не втрачайте мужності. Часом свята годувальниця - благодать
Божа - залишає нас, і ми котимося в легковажні і неналежні помисли і
слова, щоб змиритися і не думати про себе високо, але пізнати свою
неміч, що без Божої благодаті ми не можемо створити ніякого добра.
........далі буде....

