Pastor’s Corner

The Sacrament of Confession
I don't know if it's universal youth slang
yet, but the kids at the Assumption Catholic
School, use the word 'sweet' for 'that's cool!'
I have been a Catholic priest now for
more the than 12 year now and I'll tell you that
hearing confessions is the most precious and
sweetest thing that any priest can do. How sweet
it is when a sixth grade girl or boy, a busy housewife, an old man or a successful businessman
simply come to God on their knees. At that moment heaven opens and the
angels rejoice over one sinner
who repents. When I hear the
confession of someone I
know, it is an intimate and
beautiful thing. They may
think that I consider them a
sinner. Guess what? I thought
that already. Instead of feeling
shame of them, I am full, very
full of admiration. Here is a person who has the
guts not only to make their confession, but to do
so with someone they know. Wow! Go for it. I will
receive you with pity and not with blame, with
admiration and not with shame.
How consoling it is to know that we are
forgiven! Sometimes our shame or our pride can
keep us from saying “I have sinned”. Unfortunately, they also prevent us from hearing our Lord say
through the priest the wonderful words, “Your
sins are forgiven.” Remember, the only sins that
are not forgiven are the ones that are not confessed. Please, if you have been away from Confession for a long time, come and receive the gift
the Lord wishes to give you, His forgiveness.

Are You Blessed?










If you woke up this morning with more health than
illness..........you are more blessed than the million
who will not survive this week.
If you have never experienced the danger of battle,
the loneliness of imprisonment, the agony of torture,
or the pangs of starvation.......you are ahead of 500
million people in the world.
If you have food in the refrigerator, clothes on your
back, a roof overhead and a place to sleep...you are
richer than 75% of this world.
If you have money in the bank, in your wallet, and
spare change in a dish someplace....... you are
among the top 8% of the world's wealthy.
If your parents are still alive and still married........you
are very rare, even in the United States.
If you hold up your head with a smile on your face
and are truly thankful.....you are blessed because the
majority can, but most do not.
If you prayed yesterday and today........you are in the
minority because you believe God does hear and
answer prayers.
If you can read now, you are more blessed than over
two billion people in the world that cannot read at all.

Appearances
There’s a story about a security guard at a
Russian factory. One day this guard stopped a worker
who was walking out of the factory gates pushing a
wheelbarrow with a suspicious looking package in it.
The guard opened the package up and found it contained nothing but some old bits of
rubbish, sawdust and floorsweepings.
The next day he stopped
the same worker who was again
pushing a wheelbarrow containing
a suspicious looking package.
Once more it contained nothing of
value. The same thing happened many days on the
trot, until the guard finally said, "OK, I give up. I
know you are up to something, but I just can’t tell
what. Please, I promise not to arrest you, but put me
out of my misery - tell me what you are stealing."
"Wheelbarrows," smiled the worker, "I’m stealing
wheelbarrows."



Many Protestants and evangelicals don’t quite understand the
rule of celibacy for priests. Can you explain the reasons and
origins of it?
Celibacy for priests is a discipline of the church–not a doctrine. Doctrines
develop and grow, but they can’t be changed. A discipline of the church
can be changed, however. The Catholic Church does not insist that all
priests must be celibate. The priests of the Eastern Rite churches like the
Ukrainian Catholic Church are allowed to marry.
There is also a strong teaching in the Scriptures in favor of celibacy. Jesus says, some people will give up marriage to serve God completely.
Jesus was unmarried and so was Paul who said, “I wish that you would
remain unmarried as I am.” We also know that there was a Jewish tradition of celibacy amongst the prophets. Elijah, Elisha and John the Baptist
were all unmarried.
In the early church the unmarried men and women lived in communities
which eventually became what we know as monasteries and convents. As
the church developed certain difficulties and scandals grew up amongst
the married clergy and celibacy came to be preferred. Also, in the early
middle ages monasticism grew in strength and more and more of the celibate monks began to assume leadership in the church. Eventually the
rule came in that celibacy was mandatory for priests.



What is the Catholic teaching on contraceptives presently and
do you see this changing at all?
The Catholic Church teaches that sexual intercourse is only allowed within
marriage and that the sexual act has two dimensions: the procreative and
unitive. The procreative purpose is to co-create children with God. The
unitive is to build up the love and union of the husband and wife. Any
sexual act which does not have both purposes is illicit. Therefore, to use
artificial contraceptives is to separate the sexual act from its primary purpose of procreation. In other words, artificial contraception makes us believe that sex and babies are not connected.
The consequences of widespread use of artificial contraception is that we
now have a culture where sex is not connected in many people’s minds
with babies. Sex has become a pleasurable past time…kind of like tennis–
it’s fun if you have a good partner.
The Catholic Church’s document on this subject is called Humane Vitae –
which is Latin for “human life”. That document, published in 1968, predicted that the contraceptive culture would bring about increased pornography, destruction of marriage, degradation of women, increased divorce,
increased sexually transmitted diseases, illegitimacy and abortion. When
you think it through you can see why these things are the result of a contraceptive mentality. If sex does not mean babies and is for recreation
not procreation, then these terrible things are the result.
Another long term result of contraceptive culture is a dwindling birth rate.
We’re not replacing our population fast enough and our culture is therefore committing a kind of slow suicide.
It is important to remember that the Catholic Church does not make up
its teachings according to what seems popular or expedient. We maintain
this teaching because its true, not because its popular, and we will not
change the teaching even if the whole world tells us it is wrong.
On the other hand, we also realize how complicated modern sexuality is
and we understand the demands on modern families and we attempt to
uphold the teaching with as much compassion and pastoral care as possible.
Why are Catholic and Protestant Bibles different? Who originally
compiled the Bible?
Catholic Bibles contain—and have always contained—all of the books of
the Bible that have been traditionally accepted by Christians dating back
to the time of Jesus. These accepted books total 46 in the Old Testament
and 27 in the New Testament. Protestant Bibles, however, have seven
fewer books in their Old Testament. These seven books excluded in the
Protestant Bible are Baruch, Sirach, 1 and 2 Maccabees, Tobit, Judith and
the Wisdom of Solomon, plus portions of Esther and Daniel. These books
were rejected by Protestant Reformers in the 1500s because elements in
these books did not support certain Protestant theology and doctrines.
Prior to the sixteenth century, however, all Christians used Bibles containing all 46 books of the Old Testament. During the first century, there
was much debate among the early Christians as to what made up the
canon of Scripture. The Church, having been given authority by Jesus
Christ and under the guidance of the Holy Spirit compiled the Bible in the
form that it exists today



When people go to Heaven, do they forget about their life on
earth or the people that became apart of their earthly life?
When you die, your soul goes either to heaven or hell, depending on your
faith in Jesus and your life in Jesus. In heaven, you will always remember everything and you will continue to love your family and friends. In
hell, the lost soul will remember everything in regret and pain. You will
remember everything. Your memories will be your joy or your hell in the
afterlife. So, live your life in Jesus and rejoice with Him forever with the
happy memories you made here on earth.

КАВА
Після Служби Божої сьогодні запрошуємо усіх присутніх у
церковний зал на каву та спілкування.
Акафіст до Божої Матері Цілительці від Раку
Жовтень у США та в світі відзначають як місяць боротьби з
таким захворюванням як рак грудей. Щоби привернути
увагу до цієї проблеми у Четвер, 15 Жовтня, о 6:15-вечора у
нашому храмі будемо молитися Акафіст до Божої Матері
«Цілительниці від раку." Ми запрошуємо всіх прийти і
помолитися за всіх кого ця хвороба уже забрала а також
вознести наші молитви до Божої Матері із прозьбою
заступництва і зцілення для тих які боряться із хвороби.
Біблійні Науку для дорослих
Протягом наступних трьох місяців, Біблійні науки в
англійській мові будуть відбуватися кожного Четверга у 7год вечора. Перед наукою у 6:45-вечора буде у церкві
правитися Час 6. Перша наука буде у Четвер 8 Жовтня.
Запрошуються усі зацікавлені, навіть люди, які не є
членами нашої церкви, але хочуть знати більше про свою
Віру яка базується на Св. Письмі. Кожна лекція буде мати
нову тему.
Відкриття Пам'ятника Голодомору у Вашингтоні.
Субота 7 Листопада 2015 о 2:00 вечора
Автобус для Українських Громад з Картарет і Перт Амбой
буде відправлятися від церкви Св. Димитрія, Української
Православної Церкви - 645 Roosevelt Ave, Carteret NJ
07008. ( Виїзд о 7-год ранку з Картарет - 6-год вечора
відїзд з Вашінгтону.) Вартість квитка : $ 30. Діти до 17 років
безкоштовно. Якщо платите чеком, то чек має бути
виписаний на UNA, Inc. Квитки потрібно забронювати до
31 Жовтня 2015 бо кількість місць обмежена. Для
бронювання квитків зателефонуйте до
під-диякона
Річарда Jendras 201-240-5888 або ж дайте гроші і ваше ім’я
о. Івану і він зконтактується з Річардом.
Докладніше про захід: www.ukrainegenocide.com.
Більша частина коштів за автобус є оплачена (Ukrainian National Association ) Український Народний Союз, Інк.

Молитва до Пресвятих Крові і Ран Христових
Акт особистого посвячення
Найсвятішій Крові Ісуса Христа

Цілком усвідомлюючи свою нікчемність, а заодно Твою, о
милосердний Спасителю, велич, припадаю до Твоїх стіп і
дякую Тобі за такі багаточисленні вияви ласк, котрі Ти мені,
невдячному сотворінню, виявив, а особливо, що Ти мене
через Твою Найсвятішу Кров звільнив від сатанинської сили
зіпсуття.
У присутності своєї улюбленої Матері Марії, свого АнгелаХоронителя, своїх святих Покровителів, цілого Небесного
Двору добровільно посвячуюся, о наймиліший Ісусе, з усією
щирістю серця Твоїй Найдорожчій Крові, через котру Ти
відкупив від гріха, смерті й пекла цілий світ.
Я,... (ім ‘я), обіцяю Тобі, надіючись на поміч Твоєї ласки, з
усіх своїх сил і згідно зі своїми можливостями будити і
поширювати набоженство до Твоєї Найсвятішої Крові, Ціни
нашого Відкуплення так, щоби Твоя Кров, гідна найбільшого
почитання, була всіма вшанована і люблена. У такий спосіб
хочу винагородити за свою невірність перед Твоєю
Найдорожчою Кров’ю та Любов’ю і надолужити Тобі за такі
численні осквернення і зневаги, які завдають люди Твоїй
Найдорожчій Ціні нашого спасіння.
О! Якби було можна мої власні гріхи, мою остиглість і всі
мої зневаги, якими Тебе, Найдорожча Крове, коли-небудь
зневажив, вернути в небуття!
Поглянь, Найдорожчий Ісусе, оце жертвую Тобі також
любов, честь, благоговіння, котрі Твоя Пресвята Мати, Твої
вірні учні та всі святі віддали Твоїй Найдорожчій Крові.
Прошу Тебе, не думай більше про мою колишню невірність
й остиглість, а всім, хто зневажає Тебе, усе пробач.
Покропи, о Божий Спасителю, Твоєю Найдорожчою Кров’ю
мене, а також усіх людей, щоби ми Тебе, Розп’ята Любове,
відразу любили цілим серцем і якнайдостойніше могли Ціну
нашого Відкуплення у всі часи почитати. Амінь

Питання до Священика


Сучасний
світ
обрушує
на
людину
потоки
інформації, все відбувається стрімко. Все важче
усамітнитися для молитви. А якщо молитися в
дорозі, в транспорті, в громадських місцях - чи буде
достатньо «якісною» така молитва?
Але що таке «якісна» молитва? Про її «якість» можна говорити
в тій мірі, в якій «якісні» наші відносини з Богом. Набагато
«якіснішою» буде молитва в транспорті, в дорозі, ніж молитва
у храмі, якщо ми, вийшовши з церкви після Служби Божої,
відразу ж забуваємо про те, що там відбувалося, і
відволікаємось на інші речі.
По суті своїй молитва - це бесіда з Господом. Людина приділяє
молитві спеціальний час і створює для цього особливу
атмосферу. Але чи повинні ми припиняти цю молитву, коли у
нас немає можливості створити таку атмосферу? Звичайно, ні.
Навпаки, вулиця, її шум і суєта можуть стати додатковим
стимулом для молитви, як би парадоксально це не звучало.
Ми можемо заглибитися в свої думки - часто в транспорті або
на вулиці нас охоплюють різні думки, більш-менш глобальні
проблеми і повсякденні турботи. Що може бути краще, ніж
спрямувати ці думки до Господа, розмовляти про свої тривоги
не з самими собою або уявними нашими опонентами, а з
Богом, ввіряючи ці турботи Його волі і Його милості!
Вулиця, громадські місця - це чудове місце для того, щоб
здійснювати справи духовного милосердя: коли ми бачимо
страждаючих, хворих, престарілих, вдивляємося в їхні очі,
уявляємо собі їхні проблеми, їхнє життя, - ми спонтанно
підносимо до Господа молитву про них. Досить вимовити про
себе кілька щирих слів з любов'ю в серці.
Коли ми перебуваємо в громадських місцях і не зайняті
справами і розмовами, часто приходить спокуса розглядати
людей навколо й іноді навіть судити їх, засуджувати. Чи не
краще замість цього взяти в руки вервицю і помолитися,
можливо, навіть за тих же самих людей? Хіба не привід для
гарячої молитви зі сльозами блюзнірські слова або образи
святинь, які ми іноді можемо почути на вулиці, в транспорті?
Чи не ідеальний момент для молитви випадкова зустріч з
людиною страждаючою,
потребуючою потішання, але не
готовою почути слова від незнайомця? Мета такої молитви очищення



Чи може християнин прожити життя, не вступаючи в
шлюб і не складаючи чернечих обітниць? Чи таке
покликання не передбачено?
Зрозуміло, християнин не зобов'язаний перебувати у шлюбі
або присвячувати себе Богові через євангельські поради. В
історії Церкви маємо чимало святих людей, які не мали ні
того, ні іншого статусу. Кожен з них в деякому розумінні мав
сім'ю - про яку дбав або матеріально, або духовно. Це могли
бути рідні, друзі, громада. Основне покликання християнина
полягає не в прийняті статусу, а в самовіддачі ближньому, за
прикладом Бога, який став даром для людей.
Серед таких «одинаків» є й ті, хто марно чекають зустрічі з
людиною, з якою можна створити сім'ю: вони також покликані
жити для інших, а не тільки для себе, здійснюючи у своєму
житті і на своєму місці свого роду материнство і батьківство по
відношенню до братів і сестер.
До таких людей належать і подвижники страждання, - в історії
Церкви їх теж було чимало. Всі люди без винятку - сімейні,
богопосвячені,
незаміжні
і
неодружені,
покликані
перетворювати свою працю і своє життя в жертву Богу за
життя світу. Святий апостол Павло в Посланні до Римлян
нагадує: «Ніхто з нас не живе для себе, і не вмирає ніхто для
себе; Бо коли живемо - для Господа живемо, коли вмираємо для Господа вмираємо І чи живемо, чи вмираємо - ми
Господні».



Чи правда, що у випадку небезпеки для життя
можна вкрасти?
Красти ніколи не допустимо. Всі заборонні заповіді (не вбий,
не перелюбствуй, не вкради, чи не побажай дружини або
майна ближнього), - дійсні завжди і за будь-яких обставин.
Коли людина перебуває під загрозою смерті, то присвоєння
собі чужого добра не є крадіжкою, тому не підпадає під
заповідь «не вкради». Це пояснюється тим, що Бог призначив
земні блага всім людям без винятку. Крім цього, Бог допустив
приватну власність. Але, згідно учительству Церкви, приватна
власність існує для того, щоб блага цього світу були доступні
кожному у впорядкованому вигляді. Якщо принцип приватної
власності суперечить принципу загального призначення благ,
то приватна власність є проявом несправедливості. Тому, коли
існує загроза смерті, наприклад, від голоду, то первинне
право на земні блага переважає над вторинним правом на
особисту власність. У такому випадку мова йде не про

