WELCOME
To all who are tired and need rest; to all
who mourn and need comfort; to all who
are friendless and need friendship; to all
who are discouraged and need hope; to
all who are hopeless and need sheltered
love; to all who sin and need a Savior;
and to whomsoever will, this Church
opens wide its doors in the name of the
Lord Jesus Christ. To all who are worshipping with us today
WELCOME!

Dearly beloved, have you ever wondered
why geese fly in formation?
This instinct in geese is a gift from God. As
each bird flaps its wings it creates uplift for the bird
following. In a V formation the whole flock adds at
least 71% more flying range than if each bird flew
alone. Whenever a goose falls out of formation, it
suddenly feels the drag and resistance of trying to
fly alone… and quickly gets back into formation. Like
geese… people who share a common direction and
sense of community can get where they are going
quicker and easier than those who try to go it alone.
When a goose flies it rotates back into the
formation and another goose flies at the point of
position. If people had as much sense as geese they
would realize that ultimately their success depends
on working as a team, taking turns doing the hard
tasks and sharing leadership. Geese in the rear of
the formation honk to encourage those up front to
up their speed. It is important that our “honking”
from behind be encouraging, otherwise it will… just
be honking. Where a goose gets sick or wounded
two other geese drop out of formation and follow it
down to help and provide protection. They stay with
the unhealthy member of the flock until it is either
able to fly again or dies. Then they launch out again
with another passing flock or try to catch up with
their own.
What a wonderful comparison! And what a
wonderful lesson in life! How often we try to “fly”
alone. Sometimes our ambition will not allow any
one next to us for we want to be THE ONLY ONE
who will later get credit. Sometimes we “fly” alone
because we want to be sure that we will be FIRST!
Sometimes we are too lazy to do our share of a job
and are either a great burden to our group or simply
have no place in it. Sometimes we lack the feeling of
obligation to care for those who are ailing… and yet
feel so very lonely if someone does not stand by us
when it is OUR turn to be ill.
We, people, are funny creatures and most
certainly should sometimes look to the instinct of
animals for lessons in life. “Ask the beasts and they
will teach you; the birds of the air and they will tell
you; or speak to the earth and it will teach you; and
the fish of the sea will explain to you. Who among
all these does not know that the hand of the Lord
has done this? (JOB 12:7-9)”
Let us be true members of God’s community
of people. Let us look toward the good of our
“group”, be it our family, our community our place
of work or humanity as a whole. Let us take every
opportunity to help one another and to cheer each
other along no matter how inconvenient it may be.
Let us share in leadership. And let us not leave anyone behind. Let us look for many opportunities to
“honk” with encouragement and not just “honk” to
attract attention or to make senseless noise.
Let us stop to help those in need. Let us be
of physical and moral support to one another so that
we find the peace to truly fly together toward our
Maker, peace which from the bottom of my heart I
wish for each and every one of you, Amen.

Pastor’s Corner
•

Do no-born babies have a soul? Where do they go when they

die?"
The very moment that a baby is conceived, comes into life, that
baby is a living soul, a soul that will never die even though the
baby is born dead, is "no-born". The soul never dies; it lives on for
all eternity. If the baby was baptized in the womb before the baby
dies, the baby goes to heaven; if not baptized, then the destiny of
that baby is in the loving care of God who is not limited by the Sacraments. Adam and Eve did not need baptism; they were constituted in grace. The Blessed Virgin Mary was conceived full of
grace; it was her Immaculate Conception. Our extra-ordinary God
knows how to save extra-ordinary souls of "no-born" babies. I
have confidence in a loving God. (Catechism #1261).
What does God and the Catholic religion think of horoscopes
and fortune telling? Approve? Disapprove?"
I refer you to paragraphs 2115 to 2117 in the Catholic catechism
which "rejects all forms of divination...". "Consulting horoscopes,
astrology, palm reading, interpretation of omens and lots. All conceal a desire for power over time, history and.. other human beings." "..a sound Christian attitude consists in putting oneself confidently in the hands of Providence for whatever concerns the future." Any serious intentions of discovering the hidden future by
superstitious means is forbidden by the Catholic Church as a sin
against religion and God Almighty (Deut. 18: 10-11).

•

Are there really faith healers? What does the Church teach
about faith healers? I see them on TV and it all looks so real,
but I’ve heard it’s all a trick.
The Catholic Church teaches that “those who dwell in heaven”
regularly intercede with God on our behalf (Catechism of the
Catholic Church, 956), and those intercessions include healings.
But living people with the power to instantly heal physical and
mental ailments are rare. Some “healers” have accomplices who
feign illness or disability and are then “cured” for the sole purpose
of getting people to give the “healer” money. We should be very
skeptical about these claims, because scam artists understand how
easy it is to take advantage of people who are desperate for relief
of pain or for the cure of a chronic or terminal illness. One thing is
certain: Healing ultimately comes from God. Anyone who claims to
be the healer and not God’s instrument is unquestionably a fraud.

•

Do all Saturday Liturgies “count” as Sunday Liturgies in our
Church? Does attending a wedding Liturgy that takes place
after 4:00 PM on Saturday fulfill the obligation to attend Sunday Liturgy?
Liturgies celebrated the evening before Sunday or other holy days
are called anticipatory Liturgies if they contain the readings for
those days, and therefore they fulfill the holy day obligation. An
evening wedding Liturgy that contains the holy day readings instead of the wedding readings fulfills your holy day obligation. A
Liturgy with wedding readings does not. But the issue at the heart
of this question isn’t when evening begins or what the readings
are. The real issue is that the habit of multitasking has become so
ingrained in us that, perhaps without even realizing it, we’ve begun
to apply that mentality to everything we do, in this case trying to
fulfill two obligations with one Liturgy. Divine Liturgy is much more
than just another week-end chore to cross off our to-do list. If we
have the opportunity to go to Liturgy twice in one weekend, we
shouldn’t view it as an extra demand on our time. Instead, we
should welcome it as extra time for us, time to step back from the
frenzied pace of everyday life, feed our soul, refresh our spirit and,
most important, spend quality time with our Lord.

•

Do godparents have to be Catholic? My sister isn’t Catholic,
but I’d love for her to be my baby’s godmother. Will the
Church allow this?
A godparent must be a baptized Catholic who is at least sixteen
(unless otherwise specified by the diocese), has received the sacraments of Holy Eucharist and Confirmation, and is in good standing
with the Catholic Church. Only one godparent is required. Canon
law allows a baptized (Christian) non-Catholic to be present as a
witness as long as one godparent meets the requirements .

•

Запитуємо у Cвященика
•

Молитва перед Святим Причастям ... Як молитися,
голосно зі всіма у церкві чи тільки слухати ?

Питання:

Молитву перед Святим Причастям Вірую, Господи
потрібно
відмовляти уважно, побожно, з глибоким упокоренням і ГОЛОСНО з
усіма у храмі. За звичай дяк або хтось із хору розпочинає молитву а
тоді усі вірні долучаються голосом до молтви.

•

Поминання Померлих
•

Чи треба нести кутю до тата на могилу на
цвинтар у Різдвяні Свята а свячені яйця на
Паску. Мені ще цікаво, що символізує хліб і
вино, яке часто люди приносять на Службу
Божу за померлих на 40 день піся смерті?

Гарне
питання,
але
трохи
мене
здивувало, що ви приносини на панахиду
поставили в один ряд із приносинами харчів на
цвинтар. Те, що приносять до церкви на
панахиду, є на споживання для живих, а не
померлих і в тому основна різниця. Приносини
на заупокійні відправи – це християнська
милостиня.
Всі Пасхальні і Різдв'яні приношення, то
не християнська традиція, а більше походить з
раніших вірувань. Хоча звісно, кожен як хоче
так і робить, однак та їжа - кутя, пасочки
приваблюють бродячих собак і ніяк не є
втішенням для померлих. Найкраще просто
запалити свічечку і помолитись за душу.
Памятайте, що є дві дії, якими на землі
можемо певною мірою допомогти душам
спочилих, – це молитва і подання милостині за
їх
упокоєння.
Різновидами
милостині
є
поминальний обід, подаяння, приношення на
панахиду і Літургію. Сучасний поминальний
обід (тризна після похорону) виник із давньої
традиції годувати нужденних людей, яких потім
просили помолитися за душу спочилого. Тож і
нині на жалобну трапезу вхід вільний усім.
Дуже корисно подавати убогим милостиню: їжу
чи одяг (бо гроші, наприклад, схильним до
алкоголю, подавати не варто) – і просити
Господа прийняти її в ім’я упокоєння померлої
людини.
Панахида – це поєднання заупокійної
молитви і милостині. Бо ви подаєте жертву
(гроші) з проханням помолитись і кладете на
панахидний стіл приношення. На панахиду
жертвують хліб, бо він є символом життя,
основним продуктом харчування, а також вино
яке сам Ісус поблагословив для першої
Євхаристії.
Існує хибне уявлення, – хоч як дивно
це звучить, – що принесене на панахиду їдять
спочилі. Насправді пожертвуване споживається
священиком або роздається нужденним. Щодо
того, скільки приносити, то не існує жодних
правил, в Америці звичано один хліб і одна
пляшка червоного вина. Кількість принесеного
Вами залежить від того, скільки Ви можете і
хочете пожертвувати в ім’я прощення гріхів
спочилих родичів і полегшення стану їхніх душ.
У будь-якому разі молитва і милостиня не
бувають зайвими і надмірними.
Милостиня є проявом милосердя, яке,
згідно з євангельським читанням про страшний
суд (Мф. 25), є ключем до Царства Небесного.
Тому користуймося цим могутнім засобом, який
дав
нам
Господь, –
стараючись
стати
учасниками Божого Царства і відкриваючи туди
дорогу іншим.

Молебень до Марії
Повідомляємо вас, що в місяці травні щовівторка о
7:00 год. веч. правитиметься Молебень до Марії,
Мати Божої. Запрошуємо всіх приходити до нашої
церкви та приймати участь у цих відправах.

Скажіть чи є нормальною традиція обливатися в
Світлий понеділок? І звідки вона походить?

Питання:

Ця традиція є народною, з святом Воскресіння та й взагалі з
християнством не пов'язана. Нормальною, мабуть, вона є тоді, коли
відбувається в межах розумного. Цього дня хлопці-гуцули водили
своїх дівчат до річки й обливали їх водою — на красу й здоров'я,
отримуючи за це писанку. Від цього звичаю понеділок здобув назву
«поливаний».

•

Питання: Чи можна щось зробити, коли ти не можеш піти до
церкви у неділю?

Коли Ви з поважної причини не можете взяти участі у святковому
богослуженні у храмі в неділю, то Ви можете зробити так: 1.
поєднатися з молитвою Церкви через слухання відправи
Божественної Літургії по радіо; 2. самому організувати для себе
святкову молитву (яка була би довшою ніж звичайно та тривала хоча
б 45 хвилин) – почитати Святе Письм, помолитись Акафіст, Вервицю
чи Ісусову молитву; почитати якусь духовну літературу.

•

Інколи чую від людей про відьом і різні чаклунські
речі- "пороблено мовляв", "вроки"...Чи визнає церква чаклунство
як обєктивну реальність,здатну змінювати стан людини? Знаю що
в наш час є багато різних ворожбитів, бабок шептунок,виливачів
воску...Мене цікавить ставлення церкви до таких людей, зокрема
до тих хто виливає віск. Чи можна звертатися до таких людей
(коли в людини переляк,наприклад чи якась проблема важка)?
Також чув що священик дає дивитися у чашу, що це взагалі за
метод такий--дивитися у чашу?
Питання:

З катехизму ми знаємо, що існує Бог, а також знаємо, щ існує диявол.
У нашій душі завжди відбувається духовна невидима боротьба між
Богом та дияволом, бо маємо свобідну волю (вибір). І від нас
залежить кого ми будемо обирати у своєму житті згідно наших
вчинків Бога чи диявола. Бо всі чаклунські речі походять від диявола,
який це може чинити сам безпосередньо чи через поганих людей, які
може лікуючи нас фізично, травмують нас духовно, бо лікують в ім'я
диявола. Таких людей треба уникати, бо після таких сеансів можемо
стати одержимими злими духами. Натомість стараймося звертатися
до Бога у його Святій Церкві, яка за допомогою священиків через
молитви, уділення Святих Таїнств Сповіді і Причастя, помазанням
свяченою оливою та окропленням свяченою водою по нашій твердій
вірі може нас зцілити.
Свята чаша є для того, щоб з неї причащатися, а не дивитися у неї.
Християнство - це не шаманство і немає тут ніяких окультних
ритуалів.

•

Скажіть будь ласка чи можна перепросити Бога за
свої провини в "домашніх умовах" чи ні? Якщо можна то за які
саме гріхи і чи можна потім їх не говорити у сповіді?
Питання:

Слава на віки! Ми Бога завжди поки живемо на землі будемо
перепрошувати за наші гріхи, наприклад у молитві "Отче наш" - "і
прости нам провини наші, як і ми прощаємо". Однак, щось інше є
Сповідь. на Сповіді ми повинні говорити всі свої гріхи від найлегших,
до найтяжчих. Свідоме приховання того чи іншого гріха робить
Сповідь не важною святотатською і ми з тим гріхом ще й ідемо до
Причастя, яке в такому випадку приймаємо не на спасіння душі, а на
засуд. Христос встановив Святе таїнство Сповіді у Його Церкві,
сказавши апостолам, а через них єпископам та священикам всіх віків
"кому відпустите гріхи, відпустяться їм". Тому саме Христос у Св.
Сповіді через священика відпускає вам гріхи, а не ви себе
самонавіюєте і кажете що Бог вам у "домашніх умовах" простив.

•

Питання: Скажіть будь ласка,знаючи що зливання воску це гріх

які молитви потрібно читати дитині від переляку,від здригань.

Такі молитви читає священик у храмі, тому просимо прийти з
дитиною до храму і я вам допоможу.

•

Питання: Ми готувались з моїм хлопцем до весілля. Одного дня

він сказав, шо не любить мене. Ми розійшлись. Чи міг хтось
навести прокляття?

Хтось за вас дуже молився та таким чином вберіг від нещасного
одруження. Уявіть собі, що все це могло статись після одруження.
Подякуйте Богові, що відвів від вас біду, та моліться за щасливе
одруження. Думаю, що це випадок має зробити вас мудрішою та не
дозволяти собі бути засліпленою пристрасною любовю.

