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• Why do Catholics believe the Catholic Church is the one 
true Church, founded 2,000 years ago by Jesus Christ 
Himself? 

The Catholic Church is the only church today that can claim to be 
the one church founded by Jesus Christ 2,000 years ago. Other de-
nominations can trace their origins back to various human founders 
at a later date in history. 
 

• Where does the Pope get his authority to lead the 
Church on earth? What do Catholics believe about 
‘apostolic succession’? 

Matthew 16:18 is key to understanding Christ’s intent to pass on the 
authority to lead the Church to Peter and the apostles. Christ tells 
Peter that he is the rock on which He will build His church. When 
Catholics use the term apostolic succession, they are referring to the 
line of bishops that stretches all the way back to the apostles—to 
Peter—the first Pope. Apostolic tradition (the authentic teaching of 
the apostles) was handed from Christ to the apostles, and from 
them to their successors. This unbroken line of popes (the bishops 
of Rome) and all other bishops have guided the Church for the past 
2,000 years, just as Christ intended (Matthew 28:19-20). Christ sent 
His apostles out into the world with authority to teach and heal 
(Luke 9:1-2) and to forgive sins (John 20:23). This God-given au-
thority is exercised by the bishops within the Catholic Church to this 
day. 
 

• Why can’t non-Catholics receive Holy Communion in the 
Catholic Church? 

Many non-Catholics, when attending the Liturgy at a Catholic wed-
ding, find themselves being gently told that they should not come 
forward to receive Holy Communion. Of course, they wonder, “Why?  
We, Catholics believe in the Real Presence of Jesus in the Eucharist, 
meaning that what appears to be bread and wine is really Jesus’ 
body and blood—not just a symbol of his body and blood. When 
Catholics receive Holy Communion, it is an expression of the unity 
among all those in communion with the Catholic Church throughout 
the world, who maintain the belief in the Real Eucharistic Presence 
of Christ. Therefore, only those who believe in the True Presence 
may participate in this sacrament of oneness with Christ and his 
Church.  
 

• Why do Protestants not believe John 6 when it says that 
Jesus’ flesh is real food and that His blood is real drink ? 

I don‘t know! In Matthew 26, Mark 14, and Luke 22, Jesus says of 
the bread, “This is my body.” He says of the wine, “This is my 
blood.” Not “this is symbolic of,” or “this represents,” He says “this 
IS.” In John 6, He repeats Himself, like He does nowhere else in 
Scripture, to emphasize the fact that He expects us to eat His flesh 
and drink His blood and that His flesh is real food and that His blood 
is real drink.  Anyone who says He is speaking symbolically, and not 
literally, simply is refusing to look at all of the facts.  
Fact #1: The Jews took him literally, verse 52. 
 Fact #2: His disciples took him literally, verse 60.  
Fact #3, the Apostles took him literally, verses 67-69. If everyone 
who heard him speak at the time took Him literally, then my ques-
tion is: Why does anyone today, 2000 years after the fact, take him 
symbolically? 
Also, in verse 51, Jesus says that the bread which He will give for 
the life of the world is His flesh. When did He give His flesh for the 
life of the world? On the cross. Was that symbolic? If you think Je-
sus is speaking symbolically here when He says that we must eat His 
flesh and drink His blood, then you must also conclude that Jesus’ 
death on the cross was symbolic…it wasn’t really Jesus hanging up 
there…it was symbolic flesh and symbolic blood. Jesus is clearly talk-
ing about the flesh that He gave for the life of the world…He did 
that on the cross.  
 

• Why is it forbidden to bless homes during Lent? 
It isn't forbidden. The house-blessing just isn't usually done in 
Lenten times because of its festive nature. It's incongruous to sing 
"When Thou, O Lord was baptized in the Jordan," outside the feast, 
especially during Lent. In Lent, the Church services are more fre-
quent and longer, and the priest would have to juggle his regular 
duties with Lenten services and house-blessings. It's too much for 
one man to handle. And house-blessing is an exhausting job. 
 

• What is the devotion regarding votive candles? 
The candles that are in front of our icons  represent our prayers 
before God. We light them in church and pray through the interces-
sion of saints to God for our special intentions. When we leave 
church the lighted candles remain as a symbol that the saints are 
before God praying for us and our special intentions remain before 
God in Heaven. Therefore, in this special way Heaven and earth are 
united. 

 

  We Are the Church!  
 

 So, why do we drag ourselves out of bed on Sunday 

mornings and make the trek to Perth Amboy? Habit? Obli-

gation? Piety? Fulfillment? Our answers are often these and 

more, and may not be the same from week to week. It is 

also just as easy to do the contrary and stay home. Tired? 

Ill? Overcommitted? Angry? Newspaper and breakfast? 

There will always be a Liturgy again next week... These an-

swers are equally varied and, at times, valid for those who 

are “absent with just cause,” but they are more often easily 

rebutted. Do we come for the beauty of the edifice, the 

icons, the hymnody, the sermon? While these are often 

pleasant, what we tend to forget is they are only external 

aspects of the Liturgy.  

 Our presence at Church should not be 

solely for our emotional support, or even for 

working on our salvation, important though they 

are, but the simple fact that without our presence 

the Church ceases to be. The essence of the 

Church is the coming together of believers to 

partake of the Body and Blood of Christ our Sav-

ior, to join with Him, with the Saints, in commun-

ion with other Christian  believers, with all that 

have gone before and all that will come, in a sin-

gular point of time – outside of time. And we do 

that not simply by attending, but by active par-

ticipation in the Divine Liturgy.  

 The priest, the deacon, the choir and the people all 

contribute. The people say the word “I” in only two places 

in the Liturgy of St. John Chrysostom  – the Creed and the 

Communion Prayer, everything else said by the people is as 

a corporate act. To be Christian is to be in the Community, 

in the Church and of the Church.  

 Dearly beloved, we have a weekly opportunity to 

experience heaven on earth, to live momentarily in eternity 

“putting aside all earthly cares,” and to renew in ourselves 

a right spirit so that we may, by putting on Christ, be able 

to keep the faith, fight the good fight, and be the proper 

Christian example to our families, our friends and our com-

munity. And maybe, take one more step on that long jour-

ney toward heaven.  This year, don’t just come to the 

Church out of habit – Be a part of the Church! 

    

Did You Know Facts!Did You Know Facts!Did You Know Facts!Did You Know Facts!    
Did you know 11% of people are left handed 
 Did you know August has the highest percentage of births 
 Did you know unless food is mixed with saliva you can't taste it 
 Did you know the average person falls asleep in 7 minutes 
Did you know no two corn flakes look the same 
 Did you know lemons contain more sugar than strawberries 
 Did you know 85% of plant life is found in the ocean 
Did you know birds need gravity to swallow 
Did you know cats spend 66% of their life asleep 
 Did you know Switzerland eats the most chocolate equating to 
10 kilos per person per year 
Did you know rubber bands last longer when kept refrigerated. 
Did you know the most commonly used letter in the alphabet is E 
 Did you know the least used letter in the alphabet is Q 
 Did you know the 3 most common languages in the world are 
Mandarin Chinese, Spanish and English 
 Did you know Perth is Australia's windiest city 

                       I Hate Bees! 

A little boy was playing outside and was stung by a 
bee. He went into his house crying and said to his 
mother, "I hate bees! I wish God had never made 
them." The mother eased his pain, then sat him 
down at the table and gave him some toast and 
honey. The little boy said, "This is great!" "You really 

do like honey, don't you?" the mother responded. "Like it?" the 
little boy replied, "I love it!" The mother then said, "The same bee 
that stings also produces the honey you are enjoying right 
now."Her son thought for a minute and said, "I never realized 
there was a good side to that bee!" 
 Beloved, we can view a bee as an enemy that stings or as 
a friend that produces honey. And that's the way it is with every-
thing in life. We can choose to look at the plus side in every situa-
tion, or we can choose to look at the minus side. The difference 
will be one of living a life of depression or a life of rejoicing. 



                            Ремонтні Роботи 
У Липні місяці на протязі двох тижнів школа буде 
закрита і ми будемо робити ремонт і побілку 

шкільного залу, туалетів, кухні  та 
їдальні, Отець Іван шукає майстрів 
малярів які могли б дати ціну ( esti-
mate) на роботу. Коли ціна буде 
підходити і ви маєте досвід у 
виконанн і  робіт  у  високому 

приміщенні, то ви отримаєте контракт. Хто 
зацікавлений, просимо дзвонити до о.Івана на 732-

Питання до Cвященика ??? 
  

 

• Під час Служби Божої мені часто приходять до 
голови непристойні думки, хоча я розумію, що не 
хочу цього, але нічого не можу вдіяти, це 
стається якось підсвідомо, але в кінцевому 
результаті воно не дає мені спокою. 

На рахунок думок, то думки, - вони і є оті спокуси до 
гріха, про котрі Ісус говорив, що вони були, є, і будуть. З 
ними мусить людина вести постійну боротьбу, щоб вони 
не переростали у гріх, бо самі думки ще не є зовсім гріхом, 
якщо їх гасити ще при їх появі. Звичайно, вони лізуть до 
голови якраз при молитві, а це тому, що вони від злого, 
хоча інколи, на перший погляд, вони можуть бути й дуже 
благородними, або справедливими. Від цього один лік - 
молитва. Розумію, що в такому стані воно досить важко 
дається молитва, тоді беріть молитовник і читайте 
молитву, вертайтесь знову і знову, поки вся увага не 
зфокусується на молитві, і так мало по малу воно відійде. 
 

• Я скоїла тяжкий гріх (перервала вагітність), 
посповідалася, але у мене і досі на душі дуже 
погано. Почала частіше ходити до церкви і 
почала вишивати ікони, стає легше. Що мені 
робити?   

Та те й робіть, від чого стає легше на душі, а головне - гріх 
не повторіть 
 

• Як рахувати 9-й та 40-й дні після смерті? Що в 
ці дні треба робити? 

Першим днем вважається і рахується сам день смерті, 
навіть, якщо людина померла ввечері. Таким чином 9-тим 
або 40-им днем після смерті буде 9-й або 40-й день, 
рахуючи сам день смерті. Ці дні, а також річниці смерті, є 
днями особливого поминання померлого. Слово 
"поминати" походить від слова "пам’ятати", тобто 
згадувати спочилого. Християнина згадують перш за все у 
молитвах, тому в ці дні треба особливу увагу приділити 
молитві: і домашній, і церковній. Зазвичай в 9-й та 40-й 
дні родичі померлого відвідують Церкву, де замовляють 
панахиду і Літургію. 
 

• Чому на похороні потрібно закривати зеркала? 
Люди аргументують це по-різному: аби душа небіжчика, 
побачивши себе в дзеркалі, не залишилась чи щоб просто 
випадково не побачити цю душу тут. Цей звичай походить 
від  практики багатих домів, де було багато блискучих 
речей. Їх накривали якоюсь тканиною, щоб їхній блиск не 
«розпорошував» уваги людей на молитві. Єдина позитивна 
мотивація – щоб це сприяло молитві. Якщо ми це 
трактуємо інакше, то знову ж таки потрапляємо під ярмо 
якогось рабства вірувань, які не мають нічого спільного з 
християнством». 
 

• Скажіть будь ласка кому в церкві потрібно 
молитись? Багато ікон, часто навіть багатьох 
не знаєш. Хіба не єдиний шлях до життя вічного 
через Ісуса Хреста? Навіщо моляться ще комусь? 
Навіщо ця спеціалізація: той святий за тих,хто 
в дорозі,той за те і т.д.?  

Молитись до святих, це справа кожного окремого 
християнина! Якщо у Вас немає бажання молитися до 
якогось святого, то тоді це Ваша справа, це не є 
обов"язком. Якщо Ви хочете молитись до Ісуса Христа чи 
до Бога Отця, чи до Святої Трійці - чудово! Навіщо 
спеціалізація? Тому що часто за життя той чи інший 
святий удостоївся від Бога якогось особливого дару, або ж 
піклувався тим чи іншим, і тому "спеціалізацію" не Церква 
вигадала чи люди, часто цю спеціалізацію Сам Бог 
показав.  

 

• Ми з чоловіком брали шлюб у церкві.Через 
півтора року розійшлися, що робити з рушником 
весільним?  Я вишивала його сама, чи можна його 
просто спалити? Не хочу щоб він був в хаті. 

Нічого не треба робити. Це звичайний рушник і не 
потрібно наділяти його магічними властивостями. Якщо 
не хочете щоб він був у Вас - пожертвуйте його на храм, 
або віддайте бідиним. Від цього буде більше користі, ніж 

              День Святого Валентина  
Забава відбудеться у Суботу, 09 
Лютого, 2013 о 8:00 год. вечора у 
нашій шкільній  аудиторії. Грає 
музичний гурт „Обереги”. Квитки 
придбані заздалегідь  - $55.00. Після 3
-го Лютого – $60.00 Смачна вечеря-
буфет з 8-ої год. та весь вечір. 
Замовити стіл  дзвоніть - 732- 826-
0767 або купіть квиток підчас  кави. 

Кинути Kамінь Свого Життя  

у воду бурхливу 
Учитель нахилився і взяв брудний камінець, що 
лежав при гірській стежці. Коли мені показав його, то 
першим, що кинулось в очі – це був бруд. Я відразу 
почав думати як мені оправдатися, щоб часом не 
взяти цей камінь і не забруднити рук у випадку, коли 
мені його запропонують. Але мудрець мені його не 
запропонував. Натомісь запросив взяти собі інший, 
який би мені був більше до вподоби. Я взяв камінчик, 
що був набагато чистішим. Коли я підвів очі, то 
побачив, ,що учитель нахилився над гірською річкою 
і пильно вдивлявся в неї. Підійшов і я. Почав 
дивитись. 
- Що бачиш? – запитав Він. - Бурління води… 
- Камінці бачиш? На дні. - Так, бачу 
- Які вони? – далі атакував запитаннями мудрець 
- Гладкі і чисті. 
- Отож-бо …. гладкі і чисті. У бурхливій воді камінці 
завжди чисті і з часом стають дійсно гладкими. А 
тепер глянь праворуч і придивись уважно до води, 
що є „стоячою”. 
Для мене це було справжнім відкриттям. У „стоячій” 
воді все дно було дуже брудним і було важко 
розпізнати камінь від каменя. 
-Там де є постійних рух, там завжди проходять зміни, 
які очищують і роблять більш гладкими. 
Ми обоє стояли і далі продовжували дивитись у воду. 
- Ну, що? Куди ти хочеш кинути свій камінь? У яку 
воду? 
Сказавши це, акуратно поклав свій брудний камінь у 
середину бурхливого потоку. Вода замунтіла відразу, 
але за якусь мить знову стала чистою. Лише час від 
часу щось відставало від камінця і течія цей бруд 
несла десь вниз. Я послідував його прикладу. 
Повертаючись додому, ми знову зупинились біля тієї 
ж річки і нахились над нашими камінцями. Вони були 
чисті. 
Дорогі у Христі, коли ми приходимо до Церкви і 
активно вливаємось у життя церковної спільноти, у 
духовне життя, то немов занурюємось у річку Божої 
благодаті. Так і очищуємось. Коли потрапляємо у 
середовище, де мало змін, ризикуємо покритись ще 
більшим брудом. 

Цікаві Факти 
• До 65 років більшість людей проводить в цілому 9 

років біля телевізора. 
• Арахісове масло є одним з компонентів динаміту. 
• Акула - єдина риба, яка може моргати обома 

очима. 
• Срібний карась пам’ятає що відбулося протягом 

трьох секунд.. 
• Відразу після народження тіло немовляти на 75% 

складається із води 
• Сльози витікають по шістьох крихітних трубках 

товщиною в людський волос. 
• Яблука тонізують ефективніше за кофеїн. А запах 

зелених яблук допомагає схуднути 


