Питання до Cвященика ???


ХРЕСНА ДОРОГА.
Кожної Середу о 7-год вечора у нашій церкві
відправляється Хресна Дорога
українською
мовою. Усі запрошені.
Пасхальний Обід “Свячене”
Цього року наш Великодній Обід – Свячене
відбудеться у Неділю, 30 Квітня після однієї
Літургії о 10:00 год зранку.
Обід
буде
складатися з традиційних страв паска, шинка,
ковбаса, яйця, салати, вино, солодке і т. д.
Квитки можна придбати уже сьогодні підчас кави і
на протязі наступних тижнів, або телефонуйте до
офісу 732-826-0767. Квитки для дорослих $10,
для дітей після 12 років - $5, діти до 12 років
безкоштовно. Діти уже готують маленький
концерт.
ВЕЛИКОПОСНА МІСІЯ
Духовні реколекції у часі посту у нашій парафії
відбудеться в п'ятницю, суботу та неділю, 7-8-9
Березня ( Вербна Неділя) . Провадити реколекції
-місії буде отець Тарас Кчик з Канади, який є
монахом згромадження отців редемптористів.
Отець буде мати духовні проповіді після кожної
відправи запланованої у ці дні і також буде
сповідати людей. Будь ласка, плануєте відвідати
ці місії щоб достойно приготуватися до свята
Воскресіння Господнього.
«Полювання на Великодні Яйця»
Свято для Дітей
У Вербну Неділію 9 Квітня після Літургій в 9:00
год та 11:30 – год, усі діти будуть шукатизбирати пластикові яйця на подвір'ї біля Церви.
Пластикові яйця будить наповнені цукерками та
копійками. Усі діти запрошені. Вони можуть
принести, маленькі кошики, щоб у них збирати
яйця.
Парафіяльна Страхівка
Цього місяця наша парафія заплатила $31,620
за страхівку на будинки і землю. Ця сума є
нашою щорічною платою і покривається з
пожертви від нашого Сестрицтва і прибутку з
Забав і Фестивалю. Дякую усім парафіянам хто
не байдужий і завжди допомагає їх організувати.
СОРОКОУСТИ – ПОМИНАННЯ НАШИХ
ПОМЕРЛИХ ПІДЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Це Служба в час Великого посту, підчас якої
читають поминальні молитви за всіх померлих.
Ви ще можете подати імена тих ваших родичів які
відійшли у вічність. Це можна зробити на каві або
після Літургії, написавши імена покійних
на
конвертах котрі знаходяться при вході до церкви.

Великопісна Молитва Св. Ефрема

Господи і Владико життя мого, духа
лінивства, безнадійности, владолюбства і
пустомовства не дай мені!
(земний
поклін)

Духа ж чистоти, симренности,
терпеливости й любови даруй мені, рабу
Твоєму/рабі Твоїй. (земний поклін)

Так, Господи Царю,
даруй мені
бачити провини мої і не осуджувати брата
мого, бо Ти благословен єси на віки віків.
Амінь. (земний поклін)
Промовляємо цю молитву з поклонами на
великопісні будні дні зразу після ранішних і
вечірніх молитов

Хто, як і коли установив Святу Літургію?
Святу Літургію установив сам Господь наш Ісус Христос на Тайній
Вечері. У великий Четвер на Тайній Вечері, коли були зібрані всі
апостоли, святкували старозавітню Пасху, споживали пасхальне ягня
та інші обрядові страви. Про це Святе Євангеліє каже: «Коли ж настав
вечір, сів Він до столу із 12 учнями… Як же вони їли, Ісус узяв хліб,
поблагословив, розломив і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте – це Моє
Тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї
всі, бо це Кров Моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на
відпущення гріхів» (Мат. 26, 20-28).
Христос бажав, щоб в усі часи, аж до кінця світу, приносилася
Свята Безкровна Жертва на спомин Його кривавої Жертви на хресті.
Він хотів жертвуватися за нас у кожній Службі Божій, а також бути
поживою нашої душі у Святому Причасті та постійно з нами
перебувати у Пресвятій Тайні Євхаристії.
Ісус Христос не тільки установив Святу Літургію, але і дав владу
Своїм апостолам приносити Святу Безкровну Жертву. Це
зробив Він словами: «Це робіть на Мій спомин». Апостоли цю владу
передали своїм наступникам – єпископам та священикам.



Як виглядала перша Літургія на Землі?
Перша Літургія була дуже простенькою і злучена з пасхальною
вечерею. Христова Служба Божа має два основні елементи, які,
властиво, становлять Святу Літургію, а саме: освячення хліба й вина
та споживання хліба і вина - Святе Причастя. Без цих двох елементів
немає правдивої Служби Божої.
Наша Свята Літургія в сьогоднішньому вигляді – це твір від Бога і
від людей. Розвій нашої Святої Літургії тривав сотні років. Кожний вік і
кожний народ причинився чимось до розвою й обрядів Святої Літургії.
Освячення хліба й вина та Святе Причастя, які складають основний
зміст Святої Літургії, даний від Бога, ніхто не сміє змінювати. Щодо
обрядів, церемоній і молитов, які є від людей, то церковна влада
може вносити певні зміни, скорочення чи додатки.
Коли ми буваємо на Святій Літургії, хай нам здається, що це не
священик, а сам Христос править Службу Божу, сам Христос подає
нам Святе Причастя. Хай нам здається, що й ми беремо участь у
Тайній Вечері разом з апостолами. Свята Літургія – це святий,
великий і цінний Божий дар, дар Божої любові до нас. Тому кожної
неділі будьмо на Божественній Літургії та активно приймаймо в ній
участь, - основне не нехтуймо Пресвятою Євхаристією, а стараймося
кожного разу причащатися для підкріплення душ наших.



Хто такий священник? Які його обовязки перед Всевищим і
людьми?
Священик – свого роду депутат від віруючого народу. Начебто такий
як усі: нічим не кращий і нічим не гірший, але уповноважений бути
служителем вівтаря від імені громади. Для успішного несення цього
служіння Господь дає йому особливий дар - благодать священства, що
передається неперервним ланцюжком рукоположень від апостолів і
їхніх ставлеників – єпископів – до нинішніх священнослужителів.
Священик, в силу своїх пастирських зобов’язань, зазвичай буває
озброєний необхідними знаннями краще від пересічних вірян, а тому
одне з його служінь – учительство. Священнослужіння – звершення
богослужінь – теж послух, який несе священик, як очільник громади
християн, з благословіння єпископа. Ціль усього, що робить
священик, – бути живою іконою Господа Ісуса і вести отару Христову
до спасіння.



Про що священик думає під час сповіді?
В першу чергу священик повинен молитися і просити у Господа, щоб
Той допоміг йому правильно прийняти сповідь. Духівник просить
мудрості допомогти тому, хто сповідається, щоб він щиро розкаявся.
Якщо сповідається потребує розради, то втішити його. У чомусь
застерегти, щось порадити. Але все це священик повинен робити з
любов'ю і співчуттям до людини. Коли Господь бачить, що людині
потрібно допомогти розкаятися у гріху, Він може покласти священику
на серце задати питання про саме таємному і важливому. У сповіді не
можна приховувати гріхи, якщо вже йти на сповідь - то говорити все.
А якщо щось хочете приховати - то краще не йти взагалі

Церква є Місцем де Спасіння Починає Здійснюватися.


Одного священика запитав чоловік: де легше молитися
– в церкві чи вдома на особистій молитві? В церкві, як
на кораблі – сів за весла і інші люди також. Разом
легше долати різні труднощі бурхливого життєвого
моря. А вдома як на човнику – сам сидиш за веслами, а
чи вистачить сил?! Тому потрібно мати і човник, але
бути на кораблі! †



Один хлопець запитав священика: якщо Бог всюди, то для чого
мені ходити до церкви? На що той відповів: У всій нашій
атмосфері є вода; але коли тобі хочеться пити, ти повинен йти
до джерела або колодязя...†

HOW LONG HAS IT BEEN
SINCE YOUR LAST CONFESSION?
Beloved, it's Church law that Catholics confess their sins
once a year. Those in serious (mortal) sin are required to go to
Confession before receiving Holy Communion. Confession is the
Sacrament of Reconciliation - reconciling us to God. Not to take
advantage of this Sacrament is an affront to the mercy and forgiveness of Christ.
I encourage everyone - especially if it has been a long
time since your last Confession - to receive the grace of this
Sacrament sometime prior to your celebration of Easter. The
Lord suffered and died on the Cross so that we could be forgiven. This is the Sacrament of forgiveness! It is the way the Lord
has given us to be reconciled to Him. Say "Yes!" to the Lord; say
"Yes!" to His mercy; say "Yes!" to the Sacrament of Penance. I'll
do whatever I can to help you. You don't have to go to confession to me - just go!
In this bulletin you'll find an examination of conscience
that should help you examine your conscience before you go to
Confession.
In the meantime, be sure of my prayers for each and all
of you that this holy season of Lent will see you walking more
closely in the footsteps of Christ by taking advantage of His invitation to come to Confession.
To quote Pope Francis: “Never forget this: The Lord never
gets tired of forgiving us. It is we, who get tired of asking for
forgiveness.`

AN EXAMINATION
OF CONSCIENCE
In preparation for the reception of the Sacrament of
Penance, instead of just listing the Ten Commandments to help you examine your conscience, here is
a ‘prepared’ examination of conscience that may be
helpful as you prepare to go to Confession. It is
based on the Ten Commandments and the precepts
of the Church and expands upon them:
1) Have God and the pursuit of sanctity in Christ been the goal
of my life? Have I denied my faith? Have I placed my trust in
false teachings or substitutes for God? Did I despair of God’s
mercy?
2) Have I avoided the profane use of God’s name in my
speech? Have I used vulgar and offensive words when speaking? Have I broken a solemn vow or promise or confidence?
3) Have I honored every Sunday by avoiding unnecessary
work, celebrating the Liturgy (also holy days)? Was I inattentive at or unnecessarily late for Liturgy, or did I leave early?
Have I turned Sunday into just another day of the week? Have
I neglected prayer for a long time?
4) Have I shown Christ-like respect to my parents, spouse, and
family members, legitimate authorities? Have I been attentive
to the religious education and formation of my children?
5) Have I cared for the bodily health and safety of myself and
others? Did I abuse drugs, alcohol, or food? Have I supported
in any way abortion, mercy killing or suicide?
6) Was I impatient, angry, envious, proud, jealous, revengeful,
lazy? Have I forgiven others?
7) Have I been just in my responsibilities to my employer/
employees? Have I discriminated against others because of
race or other reasons?
8) Have I been pure in thought and word? Have I used sex only within marriage and while open to procreating life? Have I
given myself sexual gratification? Did I deliberately look at impure TV, pictures, reading, web sites?
9) Have I stolen anything from another, from my employer,
from government? Did I fulfill my contracts? Did I rashly gamble, depriving my family of necessities?
10) Have I spoken ill of any other person? Have I always told
the truth? Have I kept secrets and confidences?
11) Have I permitted sexual thoughts about someone to whom
I am not married?
12) Have I desired what belongs to another. Have I wished ill
on another?
13) Have I been faithful to the Sacraments of Holy Communion
and penance?
14) Have I helped make my parish community stronger and
holier? Have I contributed to the support of the Church?
15) Have I done penance by abstaining and fasting on obligatory days? Have I fasted before receiving Holy Communion?
16) Have I been mindful of the poor? Do I accept God’s will for
me?

THE RICHEST MAN IN THE WORLD
Bill Gates Love him or hate him , he sure hits the nail on the
head with this.!!! Bill Gates recently gave a speech at a High
School about eleven (11) things they did not and will not learn
in school.
He talks about how feel-good, politically correct
teachings created a generation of kids with no concept of reality
and how this concept set them up for failure in the real world.
Rule 1 : Life is not fair - get used to it!
Rule 2 : The world doesn’t care about your self-esteem. The
world will expect you to accomplish something BEFORE you
feel good about yourself.
Rule 3 : You will NOT make $60,000 a year right out of high
school. You won’t be a vice-president with a car phone until you
earn both.
Rule 4 : If you think your teacher is tough, wait till you get a
boss.
Rule 5 : Flipping burgers is not beneath your dignity. Your
Grandparents had a different word for burger flipping: They
called it opportunity.
Rule 6 : If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t
whine about your mistakes, learn from them.
Rule 7 : Before you were born, your parents weren’t as boring as they are now. They got that way from paying your bills,
cleaning your clothes and listening to you talk about how cool
you thought you were: So before you save the rain forest from
the parasites of your parent’s generation, try delousing the closet in your own room.
Rule 8 Your school may have done away with winners and
losers, but life HAS NOT. In some schools, they have abolished
failing grades and they’ll give you as MANY TIMES as you want
to get the right answer. This doesn’t bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
Rule 9 Life is not divided into semesters. You don’t get
summers off and very few employers are interested in helping
you FIND YOURSELF. Do that on your own time.
Rule 10 : Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
Rule 11 : Be nice to nerds. Chances are you’ll end up working for one. If you can read this ... Thank a Teacher. If you can
read this in English ... Thank a Soldier! And for life and everything else you have ... Thank God!!
HOW TO GO TO CONFESSION
Prior to going into the confessional, each
penitent should make a good examination of
conscience. A good review of the Ten Commandments is helpful:
I) I am the Lord your God. You shall not have strange
gods before Me. II) You shall not take the name of the
Lord, your God, in vain. III) Remember to keep holy the
Lord’s Day. IV) Honor your father and your mother. V)
You shall not kill. VI) You shall not commit adultery. VII)
You shall not steal. VIII) You shall not bear false witness
against your neighbor. IX) You shall not covet your neighbor’s wife. X) You shall not covet your neighbor’s goods.
When you enter the confessional, sit or kneel down
and begin with “Bless me, Father, for I have sinned.
It has been (how many weeks, months, years?)
since my last confession. These are my sins.” You
then tell the priest your sins, making special mention of
any mortal sins you have committed. So he’ll know when
you’re finished, you conclude with “For these and all my
sins I am truly sorry.”
The priest will give you a few words of encouragement and/or advice, and your penance, and then he will
invite you to say the Act of Contrition. When you are finished, he will give you absolution. You should make the
sign of the cross when he gets to the part that says. “I
absolve you from your sins, in the name of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit.”
There – you’ve done it! It’s as simple and as wonderful as that! Feel free to cut this out and bring it with you
when you come to Confession.

Act of Contrition:
O my God, I am heartily sorry for having offended
Thee, and I detest all my sins because of Thy just punishments. But most of all because they have offended Thee,
my God, who art all good and deserving of all my love. I
firmly resolve with the help of Thy grace to confess my
sins, do penance, and amend my life. Amen.
 Or
O God, be merciful to me a sinner.
O God, cleanse me of my sins and have mercy on me.
I have sinned without number forgive me O Lord.

