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26TH SUNDAY AFTER PENTECOST

NOV. 18, 2018

Epistle – Eph 5:9-19; Gospel – Lk 12:16-21; Tone 1
DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK
26th Sunday After Pentecost, November 18, 2018
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
11:30 AM Lit. + Joseph & Rose Bigos r/by Ron & Irene
Monday, November 19, 2018
No Liturgy Scheduled
Tuesday, November 20, 2018
8:00 AM Lit. + Helen & George Melnykevich r/by Family
Wednesday, November 21, 2018
Entrance of the Theotokos
8:00 AM Lit. Health of Lesia r/by Victoria
Thursday, November 22, 2018 – Thanksgiving Day
8:00 AM Lit. Special Intention Rev. Roman Dubitsky
Friday, November 23, 2018
No Liturgy Scheduled
Saturday, November 24, 2018
8:00 AM Lit. + Marie & Vera Glowa
5:00 PM Lit. + Sophie Ruiz r/by Halyna Tulys
27th Sunday After Pentecost, November 25, 2018
Epistle – Eph 6:10-17; Gospel – Lk 13:10-17
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
11:30 AM Lit. + John Adamshick r/by Marie Frankel
St. Ann Society
The Rosary will be recited in Church at 7:00 PM on
Tuesday, November 20, 2018, followed by a meeting in
the church hall.
Christmas Bazaar and Gift Auction – Dec. 2, 2018
Assumption Catholic School will hold their annual
Christmas Bazaar and Gift Auction on Sunday, December
2, 2018. There will be a full kitchen featuring homemade
traditional Ukrainian and Spanish foods; many vendors and
crafters; gift auction; and 50/50. Admission is FREE.
Hours: 11am-5pm. Come spend an enjoyable afternoon!
New Year’s Eve Dinner Dance
A New Year’s Eve Dance will be held in the school hall
on Monday, December 31, 2018. A fabulous buffet dinner
starts at 8:00 p.m. and lasts all evening. Champagne toast
and desserts are included (BYOB). Dancing to the Music of
“The Fourth Wave” Band. Advance payment is required:

Adults – $ 75.00;
Young Adults (age 13-18) $ 45.00;
Children (up to 12) – $ 25.00
For tickets please call 732-826-0767 or 202-368-2408.
You can also purchase them at the Coffee Hour after the
9:00 am Liturgy.

Donation to Church
$2,500.00 – Ron & Irene Bigos
In memory of + STEPHEN LAHOLA
$111.00 – Stanley Stempinski,
In memory of + MARY ANN SMEREKA
Baptism Congratulation
Congratulations and Best Wishes are extended to
MAXIMILIAN ZVIRYSHYN, son of Andriy and Iryna (Chykota)
Zviryshyn, upon receiving the Holy Mysteries of Christian
Initiation: Baptism, Chrismation and Holy Eucharist.
Grave Blanket Sale
The Holy Name Society is again sponsoring a Grave
Blanket Sale. Douglas Fir blankets are approximately 36”
long, diamond shaped and are decorated with pine cones,
plastic poinsettias, fern and a velvet bow.
The price is $29.00 for blankets picked up at
Assumption Church (December 1, 2018, before or after
liturgy), or $34.00 for blankets installed at the cemetery
(December 2, 2017). Forms are available in the church
vestibule.
Order by Nov. 25! Please complete all
information and check (payable to Holy Name Society),
and drop off at the rectory. For questions contact Mark
Boyko at 732-586-0398 or Charlie Boyko at 732-586-0405.
A Sincere Thank You
Thank you to Joe Britton, Peter and Andrew Baralecki
for electrical work done at the school. Our school is bright
not only with the smiles of the children but also with new
light fixtures.

Presentation of Mary
The Feast of the Entrance into the Temple of Our
Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary is
celebrated on November 21 each year. On this feast,
we celebrate the fact that Our Lady’s parents, Joachim
& Anna, brought her to the Temple at the age of three
and handed her over to live there for a long period
where she might exclusively contemplate God. The
Virgin Mary dwelt in the Temple for nine years until,
reaching an age for marriage, she was taken from the
Temple by the priests and elders and entrusted to
Joseph as the guardian of her virginity. The Entrance
of the Theotokos into the Temple signifies her total
dedication to God and her readiness for her future
vocation as the Mother of the Incarnate Lord. This is a
feast of anticipation. As honor is shown to Mary, the
faithful are called to look forward to the Incarnation of
Christ, celebrated in a little more than a month on the
Feast of the Nativity on December 25.
Visit with Saint Nicholas
A party for parish children will be held on Sunday,
December 9, 2018 in the church hall after each liturgy. A
Sign-up sheet for children age 14 and under is available in
the church hall or church vestibule, or you may register
your child by calling Charlie Boyko at 732-254-3966. All
registered children will receive a gift from St. Nicholas!

Backpack Drive for Ukrainian Children
Students from Assumption Catholic School (ACS) in
Perth Amboy, New Jersey give back and have impacted
the lives of children in Ukraine. For the third year in a
row, the school and a parish in cooperation with the
Carteret Youth Chapter of the Ukrainian Youth
Association (CYM), have collected items of warm
clothing, school supplies, sweets and toys packaged in
backpacks to be distributed to kids in need in Ukraine
— including the eastern region, which has seen heavy
fighting since the war with Russia broke out in April
2014. We are thankful to all who helped.
Kids Talent Show
It was not American Idol or Dancing With the Stars,
but it was a showcase of "stars" from Assumption Parish
in Perth Amboy, NJ. Whether the talent was singing or
playing the piano or another musical instrument, the
parish youth had the opportunity to showcase their
talents at the first annual children’s talent show. The
talent show was a success and families were able to
come together to enjoy performances by very talented
kids. Thank you to our parishioners, Iryna Borsa and
Anna Lawrence for putting together such a lovely
event!
Feed the Hungry in Our Community
In preparation for the Christmas Holiday, starting
next Saturday, Nov. 24 until Sun. Dec. 16 our parish
will have a special collection of non perishable goods
and children’s new toys for the needy people in Perth
Amboy, NJ. Please leave your donation in the offering
box in the Church foyer. You may also donate a
financial gift or a gift card that will be given only to
our parish or school families in need. "Lord, when did
we see you hungry and feed you, or thirsty and give
you drink?..." Matthew 25:37
Time to Catch Up
If you have missed any Sunday Offering throughout
the year, now is the time to update your envelopes.
Remember only donations received before Dec. 31st
will be credited toward your 2018 Income Tax Receipt.
Liturgy Statistics
In the month of November our Parish will do a
statistical analysis of our Liturgy Attendance to both
Saturday and Sunday Services. This attendance will be
sent to the Archdiocese per their request. Please come
and BE COUNTED.

Thanksgiving Day Message.
Dearly beloved, while we dedicate one day
out of the year as Thanksgiving Day, I am reminding myself that as Catholics, we are called to
give thanks every moment of our lives. I remember hearing about an older man who had a
stroke. Whenever he was asked how he was, he
would reply, "I am grateful." This was his one and
only response. Clearly, his stroke had taught him the beauty of
each moment. He knew deep within his heart that God never
ceases to give his good gifts and we should never cease to give
thanks.
Thanksgiving is an attitude that permeates our entire lives
and gives meaning to all we do. So, I am praying that this Thanksgiving will get lost in the litany of thanks I give to God every day.
As we celebrate Thanksgiving Day this year, it is my prayer that all
of us in our parish family will offer a continual prayer of Thanksgiving to our loving and gracious God. I hope that we will never tire of
finding new reasons, new gifts that prompt us to thank God always. And I pray especially that those of us who are carrying
heavy crosses over this holiday will see beyond the shadow of the
cross and discover anew a loving God who supports us and unites
us with the sufferings of his Son.
It is this same Jesus Christ who will turn our mourning into
joy, our sorrow into gladness and who will give us yet another reason to give thanks. Happy Thanksgiving and make sure there’s a
drumstick for God!

Christmas Bazaar and Gift Auction.
Get a sneak peek at some great raffle prizes.
Sunday,
December
2,
2018.
Hours: 11am-5pm. FREE admission. Bring
cash or a credit card. We offer a full kitchen featuring homemade traditional Ukrainian and Spanish foods, bake table, games
for kids. Many vendors and crafters, gift
auction and 50/50. Remember this is only
a sneak peek of some of the things we
already purchased and received!
 PRIZES ( more prizes are coming)
Play Station 4, Smart TV, Chromebook
Laptop, designer COACH handbag, a Vera Bradley bag,
Beverage dispenser, Spice Rack w Spices, Cuisinart
Knives, Hot Wheels Cars, Hair dryer, Conair Wand, Kids
Workbench, Cuisinart Hand Blender, Bluetooth Speaker,
Vanity Mirror, Pancake Griddle Animal Huggs (toy), Bath
Toy Set, Electric Skillet, Food Warmer, Bakeware, Cuisinart Toaster, Farberware Butcher Block Knife Set, Panini Grill, Cuisinart Oven, Pots/ Pans Set, Instapot Dishes,
Steamer & Laundry Rack , Shoe Organizer, Queen Comforter & Throw, Eureka Vacuum, Keurig, Slow Cooker,
Utensil Set, Girls 3 Wheel Scooter, Electric Air Fryer, 4
Wheel Quad, Craftsman Drills , Proctor Silex Tower, Somerset Patriots -4 upper box tix, Lenox Vase, Bertucci’s
Restaurant $25 g/c, IPlay America, Rutgers - 2 Tix Mens
Basketball, Red Bulls -2 Tix, Don Manuel Restaurant 5$10 g/c, Newseum 2 Gen Adm Tix, NY Jets Poster of
Player #92, NY Giants Poster, State Theater New Brun- 2
Tix, Herr’s Food Inc -72 Snack Bags, ADIDAS Bags – 2,
Charlie Brown & Christmas Tree, & Other , Baseball décor / memorabilia, Tool Box , Fire Pit & Smores,
Wegmans -$50 g/c x2- VISA, Wegmans - White wine
Basket, Wegmans Red Wine Basket, Girls Bike, Boys Bike
 VENDORS (more vendors coming)
Handmade items: Crochet, cup cozies, wine totes, pet
items, Purple Dew Jewelry, Lisa B’s Holiday, Wreathes,
scarfs, blankets., Handmade Jewelry, Touchstone Crystal,
925 Jewelry, All American Games –Toys. , Religious
Items, Handmade Items: Victorian Angels, personalized
ornaments, Handmade wooden items,
Face painting.
 MENU (Delicious and Nutritious)
Ukrainian Platter--- 3 Pyrohy, Kielbasa & Kraut, Rye, Halushki Spanish Platter---Pernil, Rice & Beans, 1 Empanada, Rye Bread, Chicken Paprikash, Empanadas - Chicken,
Beef, Pizza, Hot Dog, Cabbage & Noodles ( Halushki)
Kielbasa & Kraut, Pernil, Pyrohy (doz.), Rice & Beans
Vegetable Soup, Soda, Water, Coffee, Tea, Deserts Table.
We can’t wait to see you all at our Christmas Bazaar and wish you the best of luck winning raffle
prizes.

Pastor’s Corner


I recently heard a talk radio host advocating for
physician-assisted suicide. She said it was a merciful way
to end life. Why does the Church not agree?
There are two major themes at play when it comes to the
conversation on euthanasia: human dignity and suffering.
First, Scripture tells us that out of all God made, human
beings are the pinnacle, because we are described as having
been made in his image and likeness. Human beings have an
inviolable dignity. Our very lives in fact are a gift from God, and
each of us is called to live a life of gratitude. We give God
thanks for our lives, first of all, by respecting our own and those
of others. The Fifth Commandment is not just a prohibition to
killing, but rather its first order of business really is to promote a
“yes” to life. By taking our own life or the lives of others we are
destroying our relationship with the God who gave us life.
Second, why do most people want to seek physicianassisted suicide in the first place? Most of the time, this option is
sought after to avoid suffering. On the surface, this is
understandable. However, a Christian cannot understand
suffering outside of the context of the cross. In his passion, Jesus
endured the unfathomable depths of human suffering. Mocked,
reviled, abused, he was executed by the barbarity of crucifixion.
In the end, though, we see that his great suffering had a
purpose: It brought about our redemption and opened up for us
the path to salvation. As Jesus put it before he died, it was the
greatest act of love. In the saga of the cross, suffering and love
are inextricably linked. Jesus himself gave into questioning it the
night before he died, asking the Father, “Can this cup be taken
from me?” But ultimately, for the sake of humanity, he submited
to his Father’s will.
Suffering is not a good, objectively. As it is a product of
original sin, suffering was never part of God’s plan for humanity.
But as Pope St. John Paul II said in his 1984 encyclical on the
Christian meaning of suffering, Salvifici Doloris, “In the Christian
view, the reality of suffering is explained through evil, which
always, in some way, refers to a good” (No. 7).
Those who desire and promote euthanasia choose to
believe they are the masters of their existence. They believe
they are bringing mercy by bringing death. But the God of Jesus
Christ — who is mercy and love itself — did not deign to remove
suffering even for his Son. Rather, God used that suffering to
bring about the greatest of goods — and give us a living example
after which to pattern our lives. God’s ways are better than any
of our imaginings.



Why can’t a priest get married?
A distinction must be made from the outset: Some
Catholic priests can get married and some can’t. This distinction
is possible because there is nothing in the deposit of faith that
prohibits priests from being married. There is a long-standing
practice, though, to require celibacy of Latin (or Roman) rite
priests.
In the Eastern rites, celibacy generally is not required —
although it is required for bishops. Additionally, you will find
married Catholic priests who come, for the most part, from one
of the following scenarios: former Protestant ministers who have
been ordained as priests under provisions approved by Pope St.
John Paul II, former Anglican priests who have been received
into the Catholic Church and been ordained Catholic priests after
the establishment of Anglican ordinariates by Pope Emeritus
Benedict XVI, or Orthodox priests who are received into the
Catholic Church.
But, yes, the majority of Roman-rite Catholic priests are
celibate, and the Latin Church does not see this as an
imposition. Rather, it sees celibacy as a sign that the priest’s
consecration to the Lord is with an undivided heart, where “they
give themselves entirely to God and to men.” “Celibacy is a sign
of this new life to the service of which the Church’s minister is
consecrated; accepted with a joyous heart, celibacy radiantly
proclaims the reign of God” (Catechism of the Catholic Church,
No. 1579). Furthermore, any Catholic priest, if already ordained
a priest, cannot subsequently marry. That is because marriage
after ordination is not possible ordinarily, without permission of
the Holy See.



How does the Catholic Church respond to women who
wish to have an abortion after being raped?
We teach that abortion is always a serious crime. It is the taking
of an innocent life. We do not believe that one crime is put right
by committing another crime. The raped woman and her baby
are the victims. We do not solve other crimes by murdering or
abusing the victim. We would do everything we can to help and
support the woman who is pregnant through rape and we would
encourage her to make a choice for life–either to keep the child
or offer it up for adoption.



Новорічна Забава
Кажуть, що на Новий Рік не рідко трапляється диво, і майже
кожна людина вірить в цю істину. Від Нового Року ми завжди
очікуємо чогось прекрасного та незвичайного. Це свято завжди
проходить радісно й весело. Цього року нічого не змінилося.
Наша парафія хоче подарувати радісне диво і чудовий настрій
усім нашим гостям і парафіянам які прийдуть на нашу 2018
Новорічну Забаву!
Новорічна Забава відбудеться
у Понеділок 31 Грудня 2018 у шкільній залі за адресою :
380 Meredith St, Perth Amboy, NJ
Танці з Гуртом "Четверта Хвиля".
Дорослі - $75.00
Молодь ( 13-18) - $ 45.00
Діти ( до 12 ) – $ 25.00
Квиток включає: вечеря-буфет з 8-ої год.
Святковий стіл, європейські салати, десерти, шампанське,
весела музика і чудовий настрій на весь вечір.
За квитками дзвоніть
(732) 826 - 0767 або (202) 368-2408.
Квитки також можна придбати у церкві після Літургії на каві.



Зустріч св. Миколая із дітьми.
Щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом,
у віконечка, де живуть хороші і чемні хлопчики та дівчата
заглядає добрий Святий Миколай. Він приходить непомітно, і
тільки до тих хто був слухняним та допомагав мамі і татові
протягом усього року. Цього року у Неділю 9 Грудня, Св.
Миколай також принесе безкоштовні подарунки
для всіх
чемних хлопчиків і дівчаток нашої парафії. Просимо вас, дорогі
батьки записати імена ваших дітей у формі при вході до церкви.
Подарунки Св. Миколаї буде роздавати після 9 год Літургії у залі
в школі, а після 11:30 год Літургій у залі під нашою церквою.
Діти повинні бути до 14 років і бути з нашої парафії, і бути
присутніми у церкві на Літургії у цей день.



Різдвяний Базар і Аукціон Подарунків
Щорічний базар підтримки нашої школи відбудеться у Неділю 2
Грудня, 2018 з 11:00 ранку до 5:00 вечора в шкільній аудиторії.
Приходьте на обід і за дорогими подарунками. Буде також
лотерея де ви зможете виграти чудові призи: IPAD, приставка,
комп'ютер, великий телевізор, та інші дорогі призи. Вхід
безкоштовний.



Майстер-клас своїми руками.
Українські обереги. Лялька-мотанка.
Ваша дитина давно мріє про ляльку? Приводьте її до нас і ми
разом зробимо саме таку, яка їй наснилася! 135 відділ Союзу
українок Америки запрошує дітей і дорослих до майстер-класу з
виготовлення ляльки-мотанки своїми руками. Ці лялькимотанки можуть бути чудовим різдвяним дарунком і прикрасою
на ялинку! Гостинно запрошуємо
на майстер-клас який
відбудеться у Неділю 2 Грудня о 10:30 ранку у залі під церквою
після 9-год Літургії. Вхід безкоштовний але союзянки будуть
вдячні за пожертви які вони перешлють до Сиротинця в
м.Коломия.



Записки «За здоров’я» та «За упокій» у Неділю.
Як тривога – то до Бога. Цю приказку народ вигадав недарма,
адже ми часто згадуємо про потреби нашої душі тільки тоді,
коли навалюється купа проблем, погіршується здоров’я або
втрачаємо близьких людей. Саме в такі хвилини віруючій людині
хочеться піти до церкви, помолитися, запалити свічку чи
замовити Літургію.
Найчастіше у Неділю, у храмі люди подають записки
«За здоров’я» та «За упокій» щоб їхні імена священик згадав на
Проскомидії а потім тихо підчас Св. Літургії. Проскомидія з
грецької перекладається як «підношення». Проскомидія це дуже
важлива частина Божественної Літургії, під час якої відбувається
підготовка Тіла і Крові Господньої до Причастя.
На кожну службу парафіяни подають записки за
здоров’я та за упокій, куди вписують себе і своїх
близьких для поминання священиком у вівтарі.
Священик виймає по одній частинці з просфори за
кожну людину, подану у поминальній записці.
Саме ця молитва вважається найсильнішою.
Сутність записки «За здоров’я» полягає
не лише в молитві за фізичне здоров’я людини, а
й за духовне, її матеріальний добробут. У цю записку слід
вписувати всіх, кому ми бажаємо здоров’я і спасіння.
Що ж до записок «За упокій» то зі Святого Письма нам
відомо, що померла людина немає можливості каяття після
смерті, і тому ті, що відходять до Господа, мають потребу у
допомозі, і наш святий обов’язок молитися за спокій душ наших
рідних та близьких та прощення їм гріхів. Молимося тому що
пам’ятаємо.
При вході до церкви є виложені конверти-карточки на
поминання, і як Ви бажаєте, щоб отець Іван молилися за Ваших
живих чи померлих на Літургії у Неділю, просимо ті карточки
виповнити і занести свої намірення до отця у захристії перед
початком 9:00 Літургіїї. Коли його немає бо він сповідає,
просто залишіть конверт на столику у захрестії або ж поставте
на піднос біля бокового престолу з Іконою Божої Матері.

Про Повагу до Священиків.
«Чи любиш ти Мене більше, ніж оці? — Так,
Господи, — відрікає той йому, — ти знаєш, що
люблю тебе» (Йо.21,15).
Завданням людини в цьому житті, як вчить
нас Свята Мати Церква, є Бога пізнати, Його любити і
Йому служити. Ця мета стосується абсолютно
кожного, одначе є люди, які покликані Божим
провидінням любити Його більше, ніж усі ми. Тих
людей звемо «священиками».
Священики — це чоловіки, що покликані
Богом служити тут, на землі, і провадити до Неба
усіх нас. Св. Іван Золотоустий пише: « Я (Господь) створив Небо і
Землю, а тобі, священику, довіряю, щоб ти на Землі сотворив
Небо». Священик, подібно до Богородиці, сказавши Богові колись
своє «Так!», каже його щоразу на Святій Літургії, на якій він, як і
Божа Мати, народжує для нас Христа Ісуса. На кожній Службі
Божій він з неймовірного Божого милосердя тримає на своїх
людських руках нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, подаючи Його
кожному з нас. Один святий сказав: «Якщо б я зустрів Янгола і
священика, то найперше привітався би з другим». Богородиця в
численних своїх появах називає священиків своїми «улюбленими
синами». Можна довго, дуже довго розповідати про велич, про
велике достоїнство і гідність «доброго пастиря», яким є для своїх
вірних священик.
На жаль, зараз є дуже мало гостин чи застіль, які б не
супроводжувались темою: «А наш ксьонз…». Зовсім немає
значення, чи то день уродин, іменини, релігійні свята, а чи щось
інше — все це супроводжується довгими, часто паскудними
осудженнями наших парохів. Мусимо собі зрозуміти, що ми не
маємо ніякого морального права осуджувати наших пастирів, тому
що, зневажаючи їх, ми зневажаємо нашу Святу Церкву. Не раз чув
таку фразу, мовляв, «Церква — це бізнес». Говорячи так, ми
забуваємо, що Церква - це наша Мати, а хто про маму сміє
говорити щось подібне? Звісно, на превеликий жаль, є
священнослужителі, які часто поводять себе непристойно.
Незважаючи на це, усі Святі Тайни, які вони уділяють, є такими
самими, які уділяв би вам сам Святіший Отець. Їхнє життя —
моральне чи неморальне, гідне чи негідне — це справа їхня і Бога.
Як часто ми осуджуємо не лише священиків, але й наших
ближніх, бачачи скалки в їхніх очах, забуваючи про поліна у своїх.
Якщо ми називаємо себе таким високим званням «християни»,
пізнають яких, як відомо, по любові, то де є наша любов?
Як часто ми ходимо до церкви не з любові до Бога, щоб
Його прославляти і Йому дякувати, а щоб звертати увагу властиво
на рухи, слова, зачіску, машину священика, на вбрання їмості та
інших людей. Такі люди відгороджуються від Божого Слова, яке сіє
священик, високою горою, яку навіть Він сам не в змозі здолати
без них самих. Власне такі люди і є тими, хто ще на подвір’ї храму
починають свої негідні, пусті балачки-осуди. Людина покликана
Бога пізнати, а як Його можна пізнати в сучасному світі з його
шаленим темпом, працюючи 25 годин на добу, 8 днів на тиждень,
як не в храмі, слухаючи слово Боже?
У Римі живе один священик-францисканець Раньєро
Канталамесса, який проповідує щоп’ятниці для Папи, єпископів і
кардиналів. Сталось так, що Папа Бенедикт XVI два тижні був у
від’їзді і відповідно не міг бути на цих науках. По двох тижнях
Папа повернувся і послав свого секретаря до о. Раньєро, щоб
попросити дозволу увійти до його келії. Звісно о. Раньєро дуже
здивувався, адже не кожен день сам Папа заходить до тебе! Коли
ж Бенедикт XVI зайшов до нього, то сказав: «Отче Раньєро, я хотів
би вас перепросити, що двічі не був на Ваших науках. Я був у
від’їзді і фізично не міг бути присутнім. Прошу мене пробачити!»
Папа Римський просить пробачення у простого священика-монаха,
адже той готувався до своїх лекцій, затратив свій час і т.д. А
скільки разів ми просили пробачення у своїх парохів бодай за те,
що не ходимо на недільні Богослужіння й не слухаємо проповідей?
Замість цього ми куди охочіше очорнюємо, осуджуємо, поливаємо
брудом тих, хто є слугою Господнім.
Тож задумаймось, чому ми йдемо до храму? Молитися і
прославляти Ісуса, Господа нашого, приймати Його з рук наших
отців, а чи, виконуючи формальні настанови і звички, йдемо в
пошуках пліток і свіжих новин? «Хто слухає вас, Мене слухає, хто
ж погорджує вами, погорджує Мною, хто ж погорджує Мною,
погорджує Тим, Хто послав Мене» (Лк. 10, 16).

Іспит сумління доброго парафіянина
1. Чи знаю я назву Церкви, єпархії, парафії, ім’я
єпископа і священика парафії, до якої належу?
2. Чи переживаю за добро парафіяльної
спільноти, чи я є лише спостерігачем або й
критиком всього, що тут відбувається?
3. Чи жертвую свої таланти, час, професійні
навики, матеріальні ресурси для розвитку
парафії?
4. Чи молюся за свою парафію і священика?
5. Чи беру активну участь у парафіяльних
заходах
–
богослужіннях,
паломництвах,
катехизації, заходах?
6. Чи розповідаю про свою парафію друзям і
приятелям? Чи запрошую їх її відвідати?

