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Молитва за Україну
Господи, Боже миру, Ти зі своєї ласки створив людей, щоб вони були
співучасниками Твоєї слави; величаємо Тебе й Тобі дякуємо.
Боже милосердний, джерело доброти i милості, побач з небес як враждують в
Україні діти твої. Всемогутній Боже, молимося Тобі за українській народ, владу
і військо її.
Благаємо тебе, прости гріхи та беззаконня наші. Припадаємо до Твоїх
ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод в Україні. Просимо
справедливості і святої любові. Просимо миру для наших душ. Просимо миру
для всіх українських родин. Прошу миру між народами. Дай народові України
Твою щедру благодать і любов. Амінь.
Псалом 26
Господь моє світло й моє спасіння, кого буду боятись?
Господь - мого життя твердиня, кого буду страхатись?
Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє,
мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають!
Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається,
коли проти мене повстане війна, я надіятись буду ,на поміч Його!
Одного в Господа прошу, буду жадати того,
щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя,
щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати!
Бо Він заховає мене дня нещастя в Своїй скинії,
сховає мене потаємно в Своєму наметі, на скелю мене проведе!
А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене,
і я в Його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм,
і я буду співати та грати Господові!
Почуй, Господи, голос мій, коли кличу,
і помилуй мене, і озвися до мене!
За Тебе промовило серце моє: Шукайте Мого лиця!
тому, Господи, буду шукати обличчя Твого:
Не ховай же від мене обличчя Свого, у гніві Свого раба не відкинь!
Ти був мені поміч, не кидай мене, і не лишай мене, Боже спасіння мого,
Бо мій батько та мати моя мене кинули,
та Господь прийме мене!
Дорогу Свою покажи мені, Господи,
і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів!
Не видай мене на сваволю моїх ворогів,
бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдо мовці,
Немов би не вірував я,
що в країні життя я побачу Господнє добро!
Надійся на Господа, будь сильний,
і хай буде міцне твоє серце,
і надійся на Господа!

Парафіяльна листівка 93

❶

V Неділя Звичайна 9.02 - 16.02.2014
Розклад Богослужінь:
Понеділок, П’ятниця – Св. Меси не буде
Середа
– 8.00 год.
Вівторок
– 8.00 і 18.00 год.
Четвер, Субота
– 18.00 год.
Неділя: 16 лютого2014 р. – VI Неділя Звичайна
8.00 год. – Розарій
8.30 год. – Поклоніння Пресвятим Дарам.
Св. Меса – 9.00 і 11.00 год.
- 11 лютого – міжнародний день хворих. Уділення Таїнства
Єлеопомазання для хворих і людей похилого віку.
- 11 лютого – збір пожертв на телебачення Віковічного Слова (EWTN)
14 лютого – свято св.. Кирила і Мефодія, Покровителів Європи.
Катехези:

Субота: 11.00 год. – дорослі.
16.00 год. – діти.
Неділя: Молодь після Св. Меси о 11.00 год.

Біблейський коментар на V Неділя Звичайна
...слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрости, а в доказі
Духа та сили... (1 Kop 2,4)
Багато хто вважає, що суть християнства лише в тому, щоб бути добрим,
чесним і справедливим, а також допомагати нужденним. Але є багато людей
доброї волі, які ведуть більш жертовне життя, ніж деякі християни. Те, що
дійсно має вирізняти нас, — це віра в Христа і постійне преображення за
допомогою Його животворящої сили. Без цього християнство було б нічим
іншим як однією зі світових філософій.
У Посланні до Коринтян святий Павло нагадує їм, що його перша
проповідь у Коринфі супроводжувалась з'явленням духа і сили, щоб віра
коринтян утверджувалась «не в мудрості людській, а в силі Божій» (1 Kop 2,5).
Яким саме чином виявлялася ця Божа сила? Почасти в чудесах, вчинених
Павлом в ім'я Христа. Але тут апостол, говорячи про «силу Божу», має на увазі
щось інше. «Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа
і то розп'ятого» (1 Kop 2,1-2). Які переконливі слова! Дійсно, якою ж силою духа
повинен володіти Той, про Кого свідчить Павло, якщо на Його тлі тьмяніє будьяке інше знання і всяка інша сила? Виявляється, що особисте пізнання Бога,
Його мудрості і любові, виявлених у Христі, дає таку силу, з якою не зрівняється
ніяке інше знання і ніяке чудо.
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Як же нам отримати цю силу, що криється в пізнанні Бога? Пізнаючи
Христа! У Ньому закладена вся мудрість і все пізнання. Увійти ж у цю святиню
премудрості можна завдяки роздумам над Божим словом. Нехай роздуми над
таємницями життя Христа стануть твоєю щоденною духовною поживою. Коли
ти відчуєш смак і силу Божої премудрості, все твоє життя отримає
довгоочікуваний сенс.
«Господи Ісусе Христе - Ти моя сила і сенс мого життя! Даруй мені Твого Духа і
виповни мене по вінця пізнанням Тебе!»
Неподільна увага
– Тату, уявляєш, я сьогодні забив аж три голи!
– Угу. Молодець.
– А ти, коли в школі вчився, то грав у футбол?
– Та грав, грав.
– А скільки голів забивав?
– Потім, синку. Бачиш, я зайнятий. Фільм дуже цікавий.
Подібна ситуація знайома, мабуть, багатьом. Дитина звертається до нас
із запитанням чи бажанням щось розповісти, а ми, перебуваючи думками десь
далеко, відповідаємо майже автоматично. Така поведінка промовисто
відображає нашу байдужість до власних дітей і зводить нанівець їхнє бажання
спілкуватися з нами.
Діти потребують неподільної уваги. Тобто потрібно відкласти всі свої
заняття і віддати себе в повне розпорядження дитини. Це можливо лише тоді,
коли мама чи батько не відволікаються ні на які інші справи, а присвячують
певний час тільки своєму чадові, цілковито заглиблюючись у його проблеми,
успіхи, переживання. Сядьте поруч з сином чи донькою, візьміть за руку,
зазирніть в очі і спрямуйте внутрішню силу свого єства на те, щоб вислухати,
вникнути та зрозуміти юну душу.
Батьківська неподільна увага вкрай необхідна і життєво важлива для
дітей. Якщо змалку вони обділені нею, то зростають вразливими, замкнутими, з
комплексом неповноцінності та образою на весь світ. Такі діти будуть постійно
невдоволені, дратівливі, оскільки їм завжди буде здаватися, що для батьків все
інше важливіше за них. Вони почуваються незахищеними, невпевненими, їм
важко спілкуватися з однолітками, справлятися з проблемами і відстоювати
себе. Діти, позбавлені належної уваги, частіше потрапляють під негативний
вплив. Хоч і серед них бувають активні й енергійні, завдяки чому видаються не
за віком розвинутими. Але це тільки на перший погляд. Дослідження психологів
свідчать, що, стаючи старшими, такі підлітки не дорослішають і їх поведінка все
менше відповідає їхньому вікові. Отже, відсутність батьківської уваги завдає
незрілій душі неабиякої шкоди. Але якщо почати приділяти дитині достатньо
часу, то все можна виправити.
Оточена неподільною увагою дитина відчуває, що її щиро люблять,
прислухаються до її думки, задовільняють душевні потреби, тому усвідомлює
свою значимість. Все це підвищує її самооцінку і покращує стосунки з людьми,

дає розуміння того, що для батьків вона є найважливішою у світі людиною. ❸
Такого ставлення особливо потребують підлітки, тому що для
перехідного віку характерні вразливість, емоційність, надзвичайна сприйнятливість. Адже саме в цей період відбувається формування характеру, закладаються
основи моральності, які стануть фундаментом усього подальшого життя.
Як не дивно, але багато батьків не знають про таку потребу своїх дітей
або вважають її несуттєвою. Дорослим здається, що дитину достатньо добре
годувати і гарно вдягати. А якщо час від часу ще й тішити дорогими
подарунками, то батьківський обов’язок виконано сповна. Все це, звичайно,
необхідно, та було б великою помилкою вважати, що матеріальними речами
можна замінити щиру розмову, мудру пораду, вчасну похвалу і дружню
підтримку. Хоча така заміна спокуслива для батьків. Простіше купити
комп’ютер або якусь іншу річ, захопившись якою дитина буде менше
потребувати уваги і вивільнить батькам час для власних справ.
Святе Писання устами царя Давида називає дітей Господньою
спадщиною, нагородою від Нього (Псалом 127:3). Обдаровуючи людей
можливістю мати дітей, Бог довіряє нам те, що насправді належить Йому. Саме
тому слід бути надзвичайно пильними і виховувати своїх чад згідно з Божою
волею. У Новому Заповіті Ісус наголошує на важливості стосунків дітей з Богом.
Господь велить не перешкоджати їм приходити до Нього: «Пустіть дітей, щоб
до Мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже».
Якщо для Небесного Отця діти настільки важливі, то і земним батькам,
мабуть, варто проаналізувати своє ставлення до синів та дочок і, за необхідності,
змінити його. Нехай діти як найцінніше, що ми маємо, займуть перше місце в
списку наших справ і не будуть обділені щирою, неподільною, цілковитою
увагою.
Молитва за дружину (чоловіка)
Поглянь, Господи, на мою дружину (мого чоловіка). Благослови її (його).
Нехай не зустріне її (його) жодне зло, погані обставини, недобрі люди.
Помножуй її (його) сили, веди Твоїм Святим Духом. Вчини, щоб сьогоднішній
день був для неї (нього) добрим і радісним, щоб у різних подіях вона зустріла
(він зустрів) Твою любов і Твоє Провидіння.
Прошу Тебе за нас. Допоможи нам ще більше кохати і ще краще
розуміти одне одного. Оберігай нас від гріха й допоможи Тобі вірно служити.
Прошу також за наших дітей і всіх, хто близький нашому серцю.
Маріє, Мати наша й Ненько Небесна! Прийми нас і нашу родину під свій
покров і випроси у свого Сина для нас на землі життя, гідне християн, і всім нам
– щасливе перебування в небі. Амінь.

