шкоду самим дітям.
Алісія Гейнцен: Я непокоюся про зміни в ставленні нашої країни до батьківства.
Чимало батьків не хочуть виховувати своїх дітей. Вони не впевнені, що зможуть
із цим справитися. Натомість вони бачать себе в ролі так званих найманих
водіїв, які «відвозять» дітей до різноманітних «експертів». Такі люди ніби й
беруть участь у вихованні своїх дітей, але їхня роль другорядна. Батьки повинні
знайти впевненість у своїх силах виховувати власних дітей.
Що являє собою метод природного планування сім’ї і чому, на вашу думку,
його необхідно вчити подружніх пар?
Алісія Гейнцен: Метод природного планування сім’ї — загальний термін, який
допомагає парам зрозуміти їхню плідність, знати, коли слід зачинати дитину. Це
знання, якими повинні оперувати кожне подружжя, щоб могти бути вірними
шлюбній обітниці й відкритими на життя. Коли пара одружується у Католицькій
Церкві, вони дають обітницю бути відкритими на життя, а цей метод допомає їм
бути чесними й жити згідно з обітниці. Жінка вивчає своє тіло, наскільки воно
готове до вагітності. І це не лише справа жінки, чоловік долучається також. Ми
переконані, що природне планування сім’ї веде до більшої близькості в шлюбі,
бо ви обговорюєте процеси плідності, а крім того це не вимагає якихось великих
фінансових витрат.
Джеф Гейнцен: Метод природного планування сім’ї стає стилем життя для
багатьох сімей. Чоловіки розуміють природні ритми своїх дружин. Коли я
спілкувався з молодими чоловіками на цю тему, через рік вони поверталися й
казали: «Неймовірно! Цей метод дієвий!».
Як ви вважаєте, чому розлучення стали такими поширеними у нашому
суспільстві?
Алісія Гейнцен: Тому що багато хто не розуміє, чим є шлюб. Спробуйте спитати
людей і побачите, як важко їм відповісти. Часто люди бачать шлюб у
сентиментальному ракурсі, а не жертовному. Вони думають: «Я одружуюсь, бо
мені зараз цього хочеться. А коли мені вже набридло, можна й розходитись».
Шлюб повинен знову стати фундаментом подружнього життя. Чимало дітей
народилися поза шлюбом і наша культура вважає це нормальним. А тому сім’ї
зустрічаються з багатьма викликами. Проте немає нічого неможливого для Бога.
Ми молимося, щоб завдяки Його благодаті й милості цей Синод підготував
рекомендації, які допоможуть сім’ям у всьому світі.
Наміри на жовтень

для кола «Живого Розарія»

Загальна: Щоб Господь дав мир найбільш змученим війнами і насильством
регіонам світу, а також і в нашій країні.

о. Леонід
Настоятель парафії
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Збір пожертв на «Карітас»
Розклад Богослужінь
Понеділок, Середа, П’ятниця
–
8.00 год.
Вівторок, Четвер, Субота
–
18.00 год.
Неділя 12 жовтня 2014 р. ХХVIII Неділя Звичайна
8.00 год. - Розарій
8.30 год. - Поклоніння Пресвятим Дарам
Св. Меса
9.00 год.
11.00 год.
- Катехеза для дітей – субота – не буде
- Катехеза для дорослих – субота – 10.00 год. з 18.10.2014 р.
- Катехеза для молоді – неділя – після Св. Меси о 11.00 год. з 19.10.2014 р.
- благословення дітей, молоді та вагітних жінок.
- Ті, що бажають вивчати польську мову – організаційна зустріч відбудеться 18
жовтня о 15.00 год.
- 5 – 19 жовтня триватиме Синод Єпископів про сім’ю. Папа Франциск
закликає всіх віруючих до молитви.
- 5 – 11 жовтня – тиждень Милосердя.
- 7 жовтня (вівторок) – спомин Пресвятої Діви Марії Цариці Розарію.
- Місяць жовтень присвячений Пресвятій Діві Марії – кожного дня
молимось Розарій. Молитва на Розарії: – в храмі кожного дня за 20 хв.
перед Святою Месою. Ті, що не можуть прийти до храму на спільну
молитву - нехай моляться спільно цілою родиною.
- 11 жовтня 2014, субота - Паломництво Вчителів до Матері Божої
Скапулярної в Бердичеві. Просимо записуватись у О. Рафала - настоятеля
Монастиря Кармелітів за телефоном +38-067-1117486 (тільки до четверга)
План паломництва вчителів до Матері Божої Скапулярної
11:00 – привітання паломників
розповідь про Санктуарій
11:30 – Свята Меса
конференція
свідчення
- «Карітас – Спес» створив Чоловічий Християнський Центр СоціальноПрофілактичної Допомоги «Надія».
Центр створений для чоловіків, які шукають визволення, прагнуть жити у
свободі Божих синів. До центру може прийти кожен, хто став поневоленим
алкоголем, наркотиками, тютюнопалінням, а також кожен, хто шукає духовного
оновлення, духовної реабілітації.

Біблейський коментар на ХХVII Неділя Звичайна

… про те думайте. (Флп 4,8)
Навчаючись грі на фортепіано, спочатку ти вчишся читати ноти і знаходити
їх на нотному стані. Потім розучуєш по нотах твори (від простих до складних) і
тренуєш пальці. З часом ти вже не дивишся на клавіші, твої пальці самі знають,
куди і як рухатися. Врешті граєш напам'ять довгі музичні твори!
Так само навчає нас сьогодні життю у вірі святий Павло: «... що лиш
правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли
якась чеснота чи що будь похвальне, — про те думайте» (Флп 4,8). Павло будує
свою програму навчання, як викладач гри на фортепіано. Спочатку треба
засвоїти норми праведного життя, потім застосовувати їх на практиці від
меншого до більшого. Згодом такі чесноти, як чистота, люб'язність, чесність,
справедливість, милосердя стають частиною нашого єства.
Отже, почни з якоїсь однієї чесноти. Наприклад, замислись над тим, як ти
можеш бути більш великодушним стосовно свого чоловіка (своєї дружини) або
більш терплячим до свого колеги. Як ти можеш жити без обману, маніпуляцій і
вдаваного поганого настрою. Щосили намагайся втілити свої знання в життя.
Ісус Христос благословляє всі твої зусилля. Поступово ти, не задумуючись,
будеш чинити добро чесно!
«Святий Духу, допоможи мені ставати все більше схожим на Христа. Вияви
мені те, що я маю насамперед змінити в собі. Дай мені бути терплячим до
себе і не здаватися.»
Папська молитва за Синод про сім’ю

У Римі 5 жовтня 2014 р. розпочнеться Третя загальна надзвичайну асамблея
Синоду єпископів. Тема для обговорення — «Виклики душпастирства сім’ї в
контексті євангелізації». Папа Франциск закликає всіх віруючих до молитви.
Понтифік просить про особисту та спільну молитву (особливо в сім’ях)
напередодні Синоду, а також під час його проведення. Місцеві Церкви,
парафіяльні громади, Інститути богопосвяченого життя, асоціації та рухи
запрошені молитися під час Євхаристійних богослужінь та інших відправ як у
днях, які випереджують Синод, так і під час його проведення. Вірні запрошені
приєднатись до цієї ініціативи особистою молитвою, зокрема в сімейному колі.
Заохочується проказувати Молитву до Пресвятої Родини за Синод, написану
Папою Франциском, як також молитву на вервиці (розарій).
Генеральний секретаріат Синоду єпископів заохочує до використання
спеціальної молитви, складеної папою Франциском. Це молитва в намірі родин,
а також за Синод, щоб він «міг повернути всім усвідомлення сакрального і
непорушного характеру родини».
Єпископи з цілого світу від 5 до 19 жовтня 2014 р. зберуться у Римі.
Роботою зібрання керуватиме сам понтифік. У Римі молитви за Синод єпископів
щоденно триватимуть перед іконою Матері Божої «Спасіння Римського люду» у
базиліці Санта Марія Маджоре.

М о л и т в а д о С в я т о ї Р о д и н и (за успішне проведення Синоду)

Ісусе, Маріє, Йосифе, у вас ми споглядаємо сяйво справжньої любові, до вас
звертаємося з довірою.
Свята Родино з Назарета, вчини також наші родини середовищем єдності і
горницями молитви, справжніми школами Євангелія і малими домашніми
Церквами.
Свята Родино з Назарета, нехай ніколи більше в наших родинах ніхто не відчує
насильства, закритості й поділів; якщо хто-небудь був поранений або
згіршений, хай швидко відчує втіху і зцілення.
Свята Родино з Назарета, вчини, щоб майбутній Синод єпископів повернув
усім усвідомлення сакрального і непорушного характеру родини, її краси в
Божому задумі.
Ісусе, Маріє, Йосифе, почуйте наші благання.
Подружжя на Синод Єпископів про сім'ю.

Алісія та Джеф Гейнцен із Вісконсина, США мають честь бути однією з
14-ти подружніх пар, які відвідають Синод Єпископів на тему сім’ї,
що відбудеться 5-19 жовтня у Римі. Вони єдина американська пара, які
мають намір узяти участь у Синоді.
Алісія та Джеф Гейнцен одружені протягом 34 років, у них є троє дорослих
дітей та троє онуків. Джеф директор Католицької шкільної системи освіти
району Макдонел, яка налічує 4 шкільні та кілька інших програм для раннього
розвитку дітей. Перед тим він був директором Управління подружнього та
сімейного життя в дієцезії Ла-Крос, зараз цю посаду займає його дружина. ЛаКрос охоплює 19 округів на заході Вісконсина, а це близько 175 000 католиків.
Крім підготовки до одруження інших пар, Гейнцени також просувають ідею
методу природного планування сім’ї та працюють над багатьма іншими
програмами та служіннями, що стосуються сімей.
Що ви робитимете на Синоді Єпископів?
Алісія Гейнцен: Ми вільні слухачі. Ми будемо спостерігати за всіма сесіями.
Будемо слухати й читати документи, які презентуватимуться. Також нас
запросили виступити під час загальної сесії. У малих групах ми
обговорюватимемо проблеми сімейного життя й пропонуватимемо свої ідеї.
Що саме ви маєте намір пропонувати?
Алісія Гейнцен: Ми знаємо, що Католицька церква вчить правди. Наше
завдання не полягає у створенні нової доктрини, але в ефективному
представленні того, що вже існує, таким чином, щоб це зрозуміли люди й змогли
відгукнутися.
Як би ви охарактеризували сучасне життя сімей?
Джеф Гейнцен: У пасторальному листі єпископів США за 2009 рік ішлося про
деякі проблеми, які стосувалися сімей. Серед них: контрацепція, розлучення,
спільне проживання, одностатеві шлюби. Як директор Католицької шкільної
системи освіти можу сказати, що одноосібне виховання дітей чинить неабияку

