
 

 

Запитання до  о. Івана? 
 

• Хочу освятити автомобіль - як це зробити? 
Для освяти автомобіля вам необхідно звернутися  до о. 
Івана для того щоб  провести обряд освячення.  
 

• Як ви молитесь під час Служби Божої? 

Це питання є досить цікавим і на нього відповість людина 
котра кожної Неділі відвідує наш храм. Коли я запитався 
її це запитання по почув ось таку добру відповідь:  Щодо 
мене, то я зазвичай стараюся слідкувати за словами співу 
і намагаюсь їх повторювати.Хоча буває, що відволікаюсь, 
не безгрішна я. А взагалі деколи буває, що настає такий 
стан, коли хочеться сказати своїми словами, душу 
охоплює якийсь сум або радість і тоді молитва 
народжується сама собою. І тобі хочеться говорити 
своїми словами і твоя душа витає і піднімається до неба... 
 

• Чи існуюють церковні правила носіння 
натільних іконок для чоловіків з зображенням 
"Спасителя" чи з зображенням "ДІВИ МАРІЇ і 
СПАСИТЕЛЯ" 

Головне, щоб зображення були канонічними і бажано 
освяченими у Церкві.Тому що на сьогоднішній день у 
ювелірних крамницях продають підчас іконки та хрестики 
неканонічного, а іноді взагалі авангардистького і 
модернистського характеру. Тому при покупці потрібно 
бути уважними. 
 

• Скажіть будь-ласка, чи є гріхом звернення до 
людей, які можуть розказати про долю, те що 
чекає попереду? ( не гадання на картах, а 
якимось іншим способом) 

Звичайно, це є гріхом, причому великим. Тому що всі 
гадалки,ворожії, так звані провидці і цілителі, 
прикриваючись вірою в Бога, насправді є служителями 
сатани і кристуються послугами бісів. Достименно відомо, 
що кожна практикуюча гадалка чи ворожея має свого 
біса - прислужника. А кожна людина, що до гадалок та 
ворожок звертається ( неважливо, з якої причини), 
рахується богоотступницею та віроотступницею. Окрім 
того, така людина навлікає на себе багато бід, тому що 
стає доступною для впливу демонічних сил. Ангел - 
Хоронитель від таких людей відступає.  
 

• Скажіть, будь ласка, чи можна носити на руці 
браслет із зображенням святих Ікон? 

Носити на руці браслет із зображенням святих ікон не 
забороняється, але відноситиситись до нього треба як до 
святині, з обережністю, а не будь-як. 
 

• У мене була подруга, з якою ми не порозумілись 
і вона сильно образилася, я багато разів 
просила у неї пробачення, постійно молюся про 
її здоровя, про її прощення, але чим більше 
прошу і молюся, тим її ненависть до мене росте. 
Я на неї зла не тримаю, просто хочу жити мирно 
з усіма. Може потрібно замовити якусь 
спеціальну молитву чи літургію. 

Не знаючи причини образи вашої подруги, не можу 
порадити вам щось конкретне. Моліться за неї. Якщо ви 
не відчуваєте за собою ніякої вини перед подругою, 
просто продовжуйте жити далі і не карайте себе. Якщо 
Господу буде угодно, ви в свій час примиритесь. Якщо 
причина її образи надумана, або хтось на вас зле 
наговорив, то згодом все стане явним. В Євангелії 
сказано, що немає нічого таємного, що не стало би 
явним. А поки покладіть все своє уповання на Промисел 
Божий.  
 

• До мене часто приходят свідки єгови, але люди 
кажуть що вони перекручують Біблію що мені 
робити? 

Свідки Єгови - це сама небезпечна, зловрєдна і 
тоталітарна секта в світі. Вони не тільки перекручують 
Біблію, але й діють на людей гіпнозом, а також 
промивають мозги і відверто обманюють. Тому навіть не 
пускайте їх на поріг. Їхня ціль - не тільки затягнути вас у 
свою секту, але й заволодіти усім вашим майном.Вони 
небезпечні тим, що не відповідають за свої вчинки, тому 
що вони зазомбовані і ходять по квартирах в стані 
гіпнотичного сп'яніння. Бережіться їх і благослови вас 
Господь! 

Євангелізаційна  Програма   
( Generations of Faith )   

Програма відбудеться у Неділю 27 Листопада після  однієї 
Недільної Літургії  о 10:00 год зранку. Після Літургії усі 
парафіяни є запрошені до зали у школі, де буде бескоштовний 
обід, катихитична лекція -  яку виголосять  двоє наших 
парафіян на тему « Поняття Вдячності:  Віра, Надія, Любов». 
Просимо зареєструватися і форма є у притворі церкви. 
 
УВАГА! 
Впродовж місяця жовтня буде проводитися окрема 
збірка для завершення будівництва Українського 
Католицького Патріаршого Собору Воскресіння 
Господнього в Києві. Прохання вживати спеціально 
підготовлені конверти  при вході дo церкви  
 

• Різдвяна Забава   

Перше засідання комітету відбудеться у 
Понеділок 24 Жовтня о 7:00 - год вечора у 
церковній залі. Прошу прийти, щоб поділитися 
ідеями та думками як гарно провести цю 
довгоочікувану подію. 
 
Шукаю роботу  
Жінка з України, шукає роботу з проживанням  або без 
проживанням  по догляду за старшою особою або дітьми.  
Телефонуйте до церкви 732-826-0767 
 

• Christmas Bazaar - Різдвяний Базар 

Наша парафіяльна  школа буде проводити 
щорічний Різдвяний Базар у Неділю, 13 листопада 
2010 з 11:30 ранку до 5:00 вечора. Там буде 
можливість виграти чудові призи iPad, iPod Touch, 
Large LCD HDTV, 7 pc. Patio Set, American Dolls, 

Boys and Girls Bike , та  купити подарунки на Різдво та 
фінансово підримати нашу  парафіяльну школу. Кухня буде 
працювати зі смачною їжею для продажу.  
 

• Хелуін  Сніданок  

Братство Пресвятого Імені буде мати сніданок  "Все, що ви 
можете з'їсти" для усіх парафіян у Неділю, 30 жовтня 2011 з 
8:00 до 12:30 у  шкільній кафетерії. Меню включає в себе 
яєчню, омлети на замовлення, млинці, бекон, ковбаса, оладки, 
яйя суфле, фрукти, сік, кава, чай і багато іншого. 
Пожертвування $ 10 для дорослих, $ 5 для підлітків 12-17. Діти 
до 12 років безкоштовно. Квитки можна буде придбати при 
вході до зали. 
 
УРОЧИCТЕ CВЯТЕ ПРИЧACТЯ  
Підготовка дітей відбувається щонеділі  з 10 ґод по 11 год в 
Парафіяльній Школі. За інформацією телефонуйте до 
парафіяльного офісу 732-505-6053. Ще не є пізно записатися. 

Парафіяльний Вісник - 10/23/2011  

Осел і Фермер 
  Одного разу осел фермера впав у криницю. Він 
почав сильно кричати, щоб йому допомогли. Фермер 
прибіг і задумався, як його звідти витягнути. Він почав 
роздумувати: "Осел мій вже старий, йому недовго 
залишилось... я все одно збирався нового купувати... 
криниця також висихає, потрібно нову робити... Візьму та й 
закопаю осла в криниці, тут глибоко, не буде чути 
неприємного запаху..."  
 Пішов покликав сусідів, щоб допомогли йому. Всі 
дружно взяли лопати і почали засипати землю в криницю. 
Осел відразу зрозумів у чому справа і почав кричати, але 
через деякий час він притих. Фермер заглянув у криницю, 
щоб глянути, що там і дуже здивувався - кожну груду 
землі, яка падала ослу на спину, він скидував собі під ноги 
і топтав. Дуже шидко осел показався наверху і вискочив з 
криниці. 

• В житті нам часто зустрічається багато 
бруду, а кожний новий день буде посилати нам 
нову і нову порцію. Кожного разу, коли на тебе 
буде падати груда землі, стряхни її з себе і 
піднімайся вверх, тільки так ти зможеш 
вибратися із криниці. Головне - не зупинятися і 
не здаватися.  
 



    

Fr. Ivan’s CornerFr. Ivan’s CornerFr. Ivan’s CornerFr. Ivan’s Corner 
 

• What were the occupations of the 12 disciples? 
 Peter, James (son of Zebedee) Andrew and John were all 
fishermen. Matthew, also known as Levi, was a tax collector. 
The occupations of Philip, Bartholomew (Nathaniel), Thomas, 
Thaddaeus, James (son of Alphaeus), Simon (the Zealot), and 
Judas Iscariot are not known. Some think that Bartholomew 
(Nathaniel), Thomas and two others were fisherman as well, 
but the fact that they decided to go fishing with the sons of 
Zebedee doesn’t confirm they were fishermen by trade (see 
John 20:1-3). Also, the occupation of Judas Iscariot is not 
known though some speculate he handled finances. 
 

• Is it true there is a special sink in the church sac-
risty for purification rites?"  

Yes, there is one called "sacrarium" in our church sacristy. It’s 
a small sink that leads directly to the earth rather than to the 
common drain. The water from washed out (purified) Liturgy  
vessels and linens (purificators) is poured down the sacrarium 
drain or directly into the earth of a garden. 
 

• Why does the priest kiss the altar at the beginning 
and end of the Liturgy? 

The Church considers the altar a symbol of Christ and some 
altars have inserted into them the relics of saints. The kiss, 
therefore, is a special gesture of reverence for Christ and for 
his saintly followers enshrined in the altar and for the sacred 
space, the altar table, on which Christ will be made present 
during the celebration of Liturgy. 
 

• What is the Catholic Church's position on Hallow-
een? Is it okay for people to participate in it, such as 
trick or treating, etc ? 

As Catholics we are not allowed to participate in occult prac-
tices associated with Halloween, but it is permissible for 
Catholics to carve pumpkins and give candies to children, 
ext.   I think that there are many good aspects to this holiday. 
People get out of their houses and actually see their neighbors 
and  parents actually spend time with their children! Of course 
there are a few bad people who actually celebrate the pagan 
feast but there are bad people that will do bad things on Hal-
loween, Easter, Christmas Eve,  and it doesn’t mean we 
should pull out of all holiday seasons. If we look at the history 
of Halloween we will find out that the whole tradition of dress-
ing in costume on Halloween started in Europe as a way for 
people to PROTECT themselves from the evil spirits and 
ghosts of dead people which were believed to come out of hid-
ing on that night. The idea was that if the demons or ghosts 
mistook person  for one of them  they would leave that person 
alone.  In other words, the purpse of the holiday  was not 
about invoking or worshipping evil spirits, or inviting them 
into people's  life, but about diverting or keeping them AWAY 
at a time when they were supposed to be especially danger-
ous. We Christians shouldn’t be afraid of Halloween, because 
Christ defeated  death and evil, or Satan 
 

•  Is it Ok for the priest to add his own pious prayers 
to the Liturgy prayers like the “hail Mary”?  

No, he may not "..no sacramental rite may be modified or ma-
nipulated at the will of the minister or the community. Even 
the superior authority in the Church may not change the lit-
urgy arbitrarily." ("Catechism" #1125). Not even a priest, 
may add, remove, or change anything in the liturgy on his 
own authority." 
 

• If heaven is perfect how did Satan sin? I assume 
there is no sin in heaven. Satan had to know of sin. 
Why did God allow Satan to sin? 

It’s true that Satan or Lucifer as he was called was an angel of 
God. The Bible teaches that pride was Lucifer’s sin. However, 
none of God’s creation (angels or men) were made without 
having a free will. Just as the angels had a choice to worship 
God or not, so we also have a choice. Satan accepted sin over 
perfection because he wanted to be equal with God. God al-
lowed him to sin in order not to violate his free will. In the 
same way, God wants people today to love and worship Him 
freely and not as robots. That’s why he created us with a free 
will as well 
 

• What does God and the Catholic religion think of 

horoscopes and fortune telling? Approve? Disap-

prove?"  
Any serious intentions of discovering the hidden future by su-
perstitious means is forbidden by Church as a sin against re-
ligion and God Almighty 

 

Mysteries of Life 
 

• Who was the first person to look at a cow and say, "I 
think I'll squeeze these dangly things here, and drink 
whatever comes out"? 

• Why do toasters always have a setting that burns toast 
to a horrible crisp which no decent human being would 
ever eat? 

•  Why is there a light in the fridge and not one in the 
freezer? 

• Can a hearse carrying a corpse drive in the carpool 
lane? 

• If the professor on Gilligan's Island can make a radio 

out of coconut, why can't he fix a hole in a boat? 

•  What do you call male ballerinas? 

• Can blind people see their dreams? 

• Why is a person that handles your money called a 
'Broker'? 

• If a man is talking in the forest, and no woman is there 
to hear him, is he still wrong? 

• Why is it that when someone tells you that there are 
over a billion stars in the universe, you believe them, 
but if there is a "wet paint" sign somewhere, you have 
to touch it to make sure? 

• Why is the third hand on the watch called the second 
hand?  

• If a word is misspelled in the dictionary, how would we 
ever know?  

• Why do we say something is out of whack? What is a 

whack?  

• Why does "slow down" and "slow up" mean the same 
thing?  

• Doesn't "expecting the unexpected" make the unex-
pected expected? 

•  Why do "overlook" and "oversee" mean opposite 
things?  

• If love is blind, why is lingerie so popular?  

• Why do you press harder on the buttons of a remote 
control when you know the batteries are dead?  

• Why do they call it a TV set when you only have one?  

            

HOLY NAME SOCIETY  
 

• What is the Holy Name 

Society? 

The Holy Name Society of As-
sumption Parish is  men’s organization that provides 
service and assistance to the parish by providing vol-
unteers, holding fund raising activities for donating 
to worthy causes. It also provides an opportunity for 
the men of the parish who participate in its activities 
to socialize, fraternize, and become an active member 
of our parish family 

• Who can belong? 

All adult men of the parish family are eligible to be 
members of the Holy Name Society. 

• What is  qualifications of a member? 

You must simply love God and His Church, the peo-
ple, respect the pastor of your Parish and of course, 
be a good Catholic man who loves God, Country and 
Family 

• When are the meetings? 

The Holy Name Society meets at 8:00 PM on the sec-
ond Tuesday of the months, unless otherwise sched-
uled. The meetings are noted in the weekly parish 
bulletin.  

• Who is the President ?  

President is Mr. Charlie Boyko and he can be 
reached at Charlie Boyko at 732-254-3966 

New in Church 
After the service a young couple talked to a 

church member about joining the church. He 

hadn't met the husband before, and he asked 

what church he was transferring from. After a short hesi-

tation, he replied," I am transferring from the Municipal 

Golf Course." 


