Наша надія - Боже ім'я
Якщо на світі є хоч трохи надії, то тільки
тому, що в ньому ще звучить Боже ім'я. Мільйони
і мільйони людей звіряють цьому імені радощі й
смуток свого життя. Це єдине ім'я, що взяло на
себе тягар людськости і здатне надати всьому
сенс.
Тому ми не можемо дозволити собі жити не
вимовляючи з пошаною і довірою це Ім'я.
№31 від 17-18 жовтня 2009 р. Б.

Увага! Конкурс! Любі діточки!
Пропонуємо вам розгадати один з висловів святого Франциска. Щоб його
відгадати, вам потрібно взяти в руки Святе Письмо і за допомогою підказок
знайти імена. Цифри у клітинках це номер запитання, першу букву відповіді на
яке треба вписати. До роботи! Бажаємо успіхів!
1. Ім'я чоловіка, на землі якого Давид збудував жертовник? (І Хронік, 21)
2. Син Авраама і Сари? (Буття, 21)
3. Як прозвали Антіоха? (ІІ Макавеїв, 10)
4. Ім'я моавського царя, сина Ціпора? (Числа, 22)
5. Матір Каїна? (Буття, 4)
6. Син Саула? (ІІ Самуїла, 1)
7. Той, хто спорудив Господові жертовник і назвав його „Господь мир”? (Судді, 6)
8. Його Самуїл помазав у князі. (І Самуїла, 10)
9. Кого маленькою дитиною знайшли в кошику біля річки? (Вихід, 2)
10. „Зачала знову і вродила сина й назвала його …”? (Буття, 38)
11. Хто у вогненній колісниці був взятий на небо? (ІІ Царів, 2)
12. Сестра Марти? (Лука, 10)
13. Матір Соломона? (І Царі, 1)
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Дорогі діточки! Хто з допомогою батьків правильно розв’яже кросворд, матиме
можливість отримати приз. Після заповнення треба його вирізати і 3 листопада, у
вівторок, о 16 годині принести до монастиря у катехитичний клас. Тут відбудеться
жеребкування і три щасливчики отримають призи!
о. Юстиніан
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Слово папи Бенедикта ХVІ
до францисканської родини
з нагоди 800-річчя
заснування

Дорогі брати і сестри з францисканської родини. З
великою радістю вітаю вас усіх зібраних з нагоди затвердження уставу святого Франциска Інокентієм ІІІ папою
римським. Від тамтої події минуло 800 років і громадка
братів розрослась по цілому світі. Вітаю вас усіх, Брати
Менші, сестри клариски і члени ІІІ Чину святого Франциска. Я щасливий теж, що можу привітати францисМИР ТА ДОБРО канських єпископів. Як пастир цілої Церкви хочу подякувати Богу за цей цінний дар, яким ви є для цілого християнства. Із малого струмочка, який виринув з Субасіо, повстала велика ріка. Все почалось з навернення Франциска,
який за прикладом Ісуса Христа: „применшив себе самого” (Флп. 2,7), взявши за обручницю Біду, стався свідком і
вістуном Отця небесного. До Бідачини можна віднести
слова апостола Павла: „живу вірою в Сина Божого, який
полюбив мене й видав себе за мене” (Гал. 2,20). „Нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани
Ісуса” (Гал. 6,17). „Для мене бо життя - Христос”
(Флп. 1,21).
Тома з Челяно згадує про те, що Бідачина: „носив
Ісуса в серці, на устах, Ісуса в вухах, Ісуса в очах, Ісуса на
руках, Ісуса в цілому тілі. Багаторазово, коли йшов
дорогою, розважаючи і співаючи про Ісуса, забував про
В ЧАСОПИСІ:
подорож і все сотворіння запрошував до похвали Ісуса”.
Ісус Христос - наша надія
Дорогі брати і сестри, минуло 8 століть, тож і ви
Надія в хресті Господнім
старайтесь жити за тим же принципом, втрачати своє
Марія - ти наша надія
життя для Христа і Євангелії, щоб Його знайти і вчинити
Продовження пояснення Лігургії... плідним. Неустанно хваліть і дякуйте Господові, який все
Чеснота надії у св. Франциска
покликав, слухайте Святого Духа, щоб голосити Царство
Надія України
Боже. Ідіть і продовжуйте ремонт „Божого Дому” Ісуса
Надія в подружній чистоті
Христа, „ремонт” Його Церкви. Нехай вас підтримує
Надія чи ілюзія?
апостольське благословення, яке з серця вам уділяю і всій
Увага! Конкурс!
францисканській родині.
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Íàä³ÿ â ïîäðóæí³é ÷èñòîò³
Ñèëà ñóñï³ëüñòâà ì³ðÿºòüñÿ ñèëîþ íàéìåíøî¿ éîãî êë³òèíè –
ñ³ì’¿. ª áàãàòî ñüîãîäí³ ùàñëèâèõ ñ³ìåé
³ í³áè âäàëèõ, òà âñå òàêè ùîðàç á³ëüøå
º ðîçëó÷åíü òà íåâäàëèõ ïîäðóæ. Äóìàþ, ùî âàãîìîþ ïðè÷èíîþ íåâäàëèõ
ïîäðóæ º áðàê ïðàâèëüíîãî ñòàòåâîãî
âèõîâàííÿ, ÿêèé ìàâ áè ³òè â³ä áàòüê³â,
øêîëè ³ Öåðêâè òàêîæ. Ïðàâèëüíà, òàê
çâàíà Áîæà êîíöåïö³ÿ ñåêñóàëüíîãî
âèõîâàííÿ, ì³ñòèòü ó ñîá³ íàéâàæëèâ³øó
ïðàâäó ïðî òå, ùî ìè í³êîëè
íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè
³íøó îñîáó ÿê çàñ³á äëÿ äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ ö³ëåé, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è éäåòüñÿ
ïðî ãðîø³, ÷è ïðî âëàäó ³ ïðèºìí³ñòü. Ìîðàëüí³ñòü çàáîðîíÿº âæèâàòè îñîáó äëÿ
çàñïîêîºííÿ ñâî¿õ ïîòðåá.
Êîëè ìîëîäîãî õëîïöÿ ÷è ä³â÷èíó íå
íàâ÷èòè ïðàâèëüíîãî òî çíà÷èòü Õðèñòîâî-ìîðàëüíîãî ñïîãëÿäàííÿ íà ñâîþ
³íòèìí³ñòü, òî ìàºìî ñïðàâó ç åãî¿ñòàìè,
ÿê³ º íàñòàâëåí³ íà ³íñòèíêòèâíå âèêîðèñòàííÿ îäèí îäíîãî äëÿ çàñïîêîºííÿ
ñåêñóàëüíîãî àïåòèòó. Â òàêîìó âèïàäêó
ëþäè âèêîðèñòîâóþòü ³ òðàêòóþòü ñåáå,
ÿê ðå÷³. Ò³ëüêè òîä³, êîëè ëþäè ëþáëÿòü
ñåáå âñåö³ëî, à íå çîâí³øíüî, êîëè
âì³þòü ñîá³ ñêàçàòè: „ß íå âèêîðèñòîâóþ òåáå”, „Òè íå âæèâàºø ìåíå”, ìîæíà
ãîâîðèòè ïðî ëþáîâ. Çàêëàâøè öåðêîâíå
ïîäðóææÿ, ìàþòü ïðàâî íà êîõàííÿ. Áî
ìîæíà „êîõàòèñü”, íå ëþáëÿ÷è ñåáå
íàâçàºì ³ çàëèøàòèñü â ãëèáèí³ ñâîº¿
îñîáè áîë³ñíî ñàìîòí³ìè. Õðèñòèÿíñüêà åòèêà ñåêñóàëüíà â÷èòü ì³íÿòè
âèïàäêîâó ô³çè÷íó ëþáîâ, ÿêîþ ìîæå
áóòè òåæ ïåðåõ³äíå çàõîïëåííÿ, íà ãëè-

áîêó âçàºìíó ëþáîâ, ó ÿêó çààíãàæîâàíà º ö³ëà îñîáà, òîáòî äóøà ³ âñå æèòòÿ.
Ö³êàâèì º, ùî í³õòî íå õîò³â áè áóòè
ïëîäîì íåîïàíîâàíî¿ ïîõîò³ òàòà ³ ìàìè,
÷è, ùî ã³ðøå, ïëîäîì äèñêîòå÷íî¿ çàáàâè, àëå âñ³ íîðìàëüí³ ëþäè ïðàãíóòü
áóòè ïëîäîì ãëèáîêî¿ ëþáîâ³ òàòà ³ ìàìè, ëþáîâ³, ùî â÷èíèëà ¿õ îäíèì ò³ëîì,
ÿêå ïîºäíàâ Áîã ï³ä ÷àñ ïîäðóææÿ.
Øêîäà, ùî õðèñòèÿíè ð³äêî ïèòàþòü
Áîãà, Öåðêâó òà ñâÿùåíèêà ïðî ïðàâèëüíå òðàêòóâàííÿ ñâîº¿
ïë³äíîñò³, àäæå Áîã ÷èíèòü öå
÷óäî: ç’ºäíàííÿ äâîõ ð³çíèõ
ëþäåé â îäíå ò³ëî, ç ÿêîãî
ðîäèòüñÿ ïîòîìñòâî – ïë³ä
ëþáîâ³ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ïë³ä
ëþáîâ³ Áîãà. Áîã ³ Öåðêâà
çàâæäè ñòîÿòü íà ñòîðîæ³
ã³äíîãî ïî÷àòêó æèòòÿ ëþäèíè, õî÷å, ùîá íîâå æèòòÿ, çà÷àòòÿ áóëî
ÿêíàéá³ëüø ³ Áîæèì, ³ ëþäÿíèì, à íå
çâ³ðèíèì âèïàäêîì ñë³ïî¿ äîë³. Íàä³ÿ º
â ÷èñòîò³, â çäèñöèïë³íîâàí³é ñòàòåâîñò³
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Áî ç ðîçïóñòè âèíèêàþòü õâîðîáè ÑÍ²Äó, ñõèëüí³ñòü äî
àëêîãîë³çìó, ñòðàõè â ä³òåé ³ áàãàòî
³íøèõ çàëåæíîñòåé. ßêùî õëîïåöü ³ ä³â÷èíà áîÿòüñÿ ïë³äíîñò³, òî ÷îìó æ íå
áî¿òüñÿ îñîáà, ÿêà çà÷èíàºòüñÿ. Â ëþáîâ³ íåìàº ñòðàõó, à â òðàêòóâàíí³ ðå÷åâî
îñ³á º ñòðàõ ³ õîëîä â³äíîñèí. Ìè º ùàñëèâ³ òîä³, êîëè âì³ºìî ïî-Áîæîìó äàâàòè
ñåáå ³íøèì, à íå âèêîðèñòîâóâàòè ³íøèõ
äëÿ ñåáå. Êîëè â ïîäðóææ³ ÷îëîâ³ê ³
æ³íêà ñåáå äàþòü â äàð³ îäèí îäíîìó,
öå ñòàºòüñÿ ³êîíîþ Òðîéö³ Ïðåñâÿòî¿, ó
ÿê³é Îòåöü â³ääàº ñåáå Ñèíîâ³, à Ñèí
Îòöåâ³, ³ öÿ Ëþáîâ Áîãà º ïë³äíà Ñâÿî. Þñòèí³àí ×ÁÌ
òèì Äóõîì! Àì³íü.
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Íàä³ÿ ÷è ³ëþç³ÿ?
Ëþäèíà òàê ñòâîðåíà, ùî ÿê³
Ðàíîê. Ëþäèíà ïðîêèäàºòüñÿ, ñïîâíåíà
á ñèòóàö³¿ íå ñêëàäàëèñÿ, âîíà çàâæäè íà ñèë ³ åíåðã³¿ éäå íà ðîáîòó. Ñï³ëêóºòüñÿ ç
ùîñü íàä³ºòüñÿ. ² îá’ºêò íàä³¿ çàëåæèòü â³ä ëþäüìè. Îòðèìóº íîâ³ çâ³ñòêè, ÿê³ ¿é
ö³ë³ æèòòÿ. Ìàþ÷è çà ìåòó ÷îãîñü äîñÿãòè, ïîêðàùóþòü íàñòð³é. Çóñòð³÷àºòüñÿ ç ëþäüìè,
ìè íàä³ºìîñÿ, ùî ñàìå òàê áóäå, òàê, ÿê ìè ÿêèõ äàâíî íå áà÷èëà. Âèêîíóº ÿêóñü ðîáîòó,
ïëàíóºìî. Íàä³ºìîñÿ, ùî â ïðîöåñ³ ðîáîòè ÿêà ¿é âäàºòüñÿ. Îòðèìóº çà íå¿ ãðîø³. Ðîáèòü
íàì ïîòàëàíèòü ³ áóäå ëåãøå éòè äî ìåòè. ² ùèð³ ïîäàðóíêè ñâî¿ì áëèçüêèì. Ïîâåðòàêîæ íàä³ºìîñÿ, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè òàºòüñÿ äîäîìó âòîìëåíà, àëå ùàñëèâà. Ç
äîñÿãíåìî ö³º¿ ìåòè, âñå áóäå
ðàä³ñòþ ëÿãàº â³äïî÷èâàòè.
êðàùå.
À òåïåð, äëÿ ïðèêëàäó,
Òàê âîíî º. Öå ñâîãî ðîäó
â³çüìåìî íåãàòèâíèé äåíü ³íøî¿
øàáëîí íàøèõ íàä³é. Ñàì ïî ñîá³
ëþäèíè.
â³í º äîáðèé. Àëå çàëåæíî â³ä
Âðàíö³ äîâãî íå ìîæå âñòàòè
òîãî, ùî ï³ä òîé øàáëîí ï³äï³ñëÿ áóðõëèâîãî âå÷îðà.
ñòàâèòè, òàê âîíî âñå ³ ï³äå.
Çàï³çíþºòüñÿ íà ðîáîòó. Íå
Äèâëÿ÷èñü íà íàø ñüîãîäïîì³÷àþ÷è ëþäåé, ì÷èòü íà
í³øí³é äåíü, îñîáëèâî íà
ðîáîòó íà äîðîã³é ìàøèí³. Ç
òåõí³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé ñïðÿïîãàíèì íàñòðîºì ïðèñòóïàº äî
ìîâàíèé ò³ëüêè íà êîìôîðò
ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Ïñóº íàñòð³é
íàøîãî ò³ëà, ìîæíà ñêàçàòè, ùî,
ñâî¿ì ï³äëåãëèì. Ââå÷åð³ íàìà“ßêùî õî÷åø áóòè
äîñêîíàëèì,
ñêàçàâ
²ñóñ
äî
çäåá³ëüøîãî, ³ ëþäèíà ìåòîþ
ãàºòüñÿ çíàéòè ëæåäðóç³â, ÿê³ çà
íüîãî, - ï³äè, ïðîäàé, ùî
ñâîãî æèòòÿ ñòàâèòü ñàìå ìàºø, äàé á³äíèì, ³ áóäåø „ïîñòàâëåíó” êàâó, áîêàë âèíà
äîñÿãíåííÿ öüîãî êîìôîðòó. ìàòè ñêàðá íà íåá³; ïîò³ì ïîêðàùàòü íàñòð³é. Ï³âíî÷³
Íàä³ºòüñÿ, ùî äîñÿãíóâøè éîãî, ïðèõîäü ³ éäè çà ìíîþ”. ïðîâîäèòü ó øóìíîìó áàð³,
Ïî÷óâøè öå ñëîâî, þíàê
îòðèìàº ùàñòÿ ³ ñïîê³é.
ââàæàþ÷è, ùî öå ³ º æèòòÿ.
â³ä³éøîâ ñìóòíèé, ìàâ áî
Àëå ÷îìóñü, íàïðèêëàä ÿ, íå
Íàæàëü, ñàìå òàê º ñåðåä
âåëèêå ìàéíî.
(Ìò. 19, 21-22)
çóñòð³÷àëà æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á
íàøî¿ ìîëîä³. Ñóòü ¿õíüîãî æèòòÿ
ñêàçàëà, ùî âîíà âæå äîñÿãíóëà â æèòò³ – öå ãàðíî ïðîâåäåíèé ÷àñ. Â÷àòüñÿ ³
âñüîãî, ÷îãî õîò³ëà, ³ çàäîâîëåíà òèì. Íàâ³òü çàðîáëÿþòü ãðîø³, ò³ëüêè ùîá êóïèòè ìîäíèé
ëþäè ïîõèëîãî â³êó âñå îäíî âåñü ÷àñ â îäÿã, ìàøèíè, ñòàòóñ, äðóç³â.
ðîáîò³, ìåòóøàòüñÿ, êëîïî÷óòüñÿ. Òàêîæ ³
², íàâ³òü, êîëè ìè íà âå÷³ðêàõ â öåíòð³ óâàãè,
çàìîæí³ ëþäè: ÿê³ á ãðîø³ âîíè íå çàðîáèëè, òî äîäîìó ïîâåðòàºìîñÿ ñàì³. À ÿêùî
âñå îäíî ñòàðàþòüñÿ çàðîáèòè ùå á³ëüøå, íåíàðîêîì âñêî÷èìî â ÿêóñü õàëåïó ³ äðóç³
ïåðåñ³äàþòü â ùîðàç êðàù³ ìàøèíè, íàø³ ðîçá³ãàþòüñÿ ó ð³çí³ ñòîðîíè, òî ³
äîáóäîâóþòü ê³ìíàòè â áóäèíêàõ, àëå íå íàä³ÿòèñÿ âæå íåìà íà ùî ³ íà êîãî. ² íàø³
çàñïîêîþþòüñÿ ³ íå º ùàñëèâèìè òà ñïî- íàä³¿ ïåðåòâîðþþòüñÿ â ³ëþç³¿. Ìè ïîì³ê³éíèìè. Òîáòî, ¿õíÿ íàä³ÿ íå ñïðàâäæóºòüñÿ. ÷àºìî, ùî âñå, ÷îãî ìè ïðàãíóëè, íå âàðòå í³
Âîíè ïðîñòî ¿¿ íå äîñÿãàþòü. Òî, ìîæëèâî, ñèë, í³ ÷àñó, í³ íàøî¿ óâàãè.
öå íå º òå, íà ùî âàðòî íàä³ÿòèñÿ. Ìîæëèâî,
Áî ö³ëü ³ íàä³ÿ íåâ³ä’ºìí³. Íàä³ºøñÿ íà
òå ùàñòÿ, ïðî ÿêå ãîâîðèìî, íå ùàñòÿ, à ²ñóñà-Áîãà – ö³ëü òâîãî æèòòÿ Ëþáîâ.
³ëþç³ÿ?
Íàä³ºøñÿ íà ëþäåé – æèòòÿ òâîº çàê³í÷èòüñÿ
Â³çüìåìî, äëÿ ïðèêëàäó, ïîçèòèâíèé äåíü ç æèòòÿì ëþäåé. Íàä³ºøñÿ íà ãðîø³ – æèòòÿ
²ðà Ìàò³ÿø
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íî¿ ëþäèíè.
òâîº òîä³ í³÷îãî íå âàðòå…

ÂIÑÍÈÊ ñâ. Ôðàíöèñêà
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Äèêîíñüê³ ñâÿ÷åííÿ!
14 æîâòíÿ, íà
ïðàçíèê Ïîêðîâè, ç
ðóê âëàäèêè Âàñèë³ÿ ïðèéíÿâ äèÿêîíñüê³ ñâÿ÷åííÿ
áðàò Ïàòð³ê Ñîâ’ÿê ×ÁÌ.
Íàø ïàðàô³ÿíèí, â³í çàê³í÷èâ
Óæãîðîäñüêó Äóõîâíó Àêàäåì³þ.
Çàõèñòèâ äèïëîìíó ïðàöþ íà òåìó:
“ªâõàðèñò³ÿ â ðîçóì³íí³ ñâÿòîãî
Ôðàíöèñêà”. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íîâîâèñâÿ÷åíèé îòåöü-äèÿêîí áóäå
ñëóæèòè ó íàø³é ïàðàô³¿.
Áàæàºìî éîìó ñâîºþ ïðàöåþ,
ìîëèòâîþ òà âñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì
âèêîíóâàòè âîëþ Áîæó, ùîá îñÿãíóòè
ñïàñ³ííÿ äëÿ ñâîº¿ äóø³ òà ïðèâåñòè
³íøèõ äî Íåáåñíîãî Îòöÿ.

17-18 æîâòíÿ 2009 ð. Á. ¹31
Íàø³ ïàðàô³ÿëüí³ ãðóïè:
Ïîíåä³ëîê î 16.00 - êàòåõèçàö³ÿ äî
² Ïðè÷àñòÿ (1 ãðóïà).
Â³âòîðîê î 16.00 - êàòåõèçàö³ÿ ï³ñëÿ
² Ïðè÷àñòÿ (1 ãðóïà), à î 19.15 - çá³ð ïðèñëóãè.
Ñåðåäà î 16.00 - êàòåõèçàö³ÿ ï³ñëÿ
² Ïðè÷àñòÿ (2 ãðóïà), à î 16.00 - Ìàð³éñüêà
Äðóæèíà.
×åòâåð î 16.00 - êàòåõèçàö³ÿ äî ² Ïðè÷àñòÿ
(2 ãðóïà).
Ï’ÿòíèöÿ î 19.15 - çóñòð³÷ ìîëîä³æíî¿
ñï³ëüíîòè „Ñêåëÿ”.
Íåä³ëÿ î 16.30 - çóñòð³÷ ²²² ×èíó ñâÿòîãî
Ôðàíöèñêà.

Çàïðîøóºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ
íà íàø ôîðóì

Ïðèºäíàéñÿ äî äîáðîãî!
Êîæå í
ïàðàô³ÿíèí
ìàº
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ñâ³é âíåñîê â
îçäîáëåííÿ íàøî¿ Öåðêâè.
Ïðîñèìî ïàðàô³ÿí ïðî ïîæåðòâè íà
íîâ³ ³êîíè, ùîá êðàñà äîìó Ãîñï îä í ü î ãî
ç à ë è øèòüñÿ
ìàéáóòí³ì
ï î ê î ë³ííÿì.
Õàé âàñ
Áîã áëàãîñëîâèòü.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïàðàô³¿ ñâ. Àï. Ïåòðà
Ðîçïîðÿäîê Áîãîñëóæ³íü ó íàø³é
öåðêâ³ áóäå òàêèé:
Ùîäåííî: î 7.00 ³ 18.00 Ñëóæáè Áîæ³ çà çäîðîâ’ÿ,
à î 8.15 – çà ïîìåðëèõ.
Ùîñóáîòè: î 18.00 – Âñåí³÷íå.
Ï³ñëÿ âå÷³ðíüî¿ Ñëóæáè Áîæî¿ ùîïîíåä³ëêà –
ìîëåáåíü äî ñâ. Êëàðè, ùîâ³âòîðêà – äî ñâ. Àíòîí³ÿ
Ïàäåâñüêîãî, ùîñåðåäè – äî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³,
ùî÷åòâåðãà – äî ñâ. Ôðàíöèñêà, ùîï’ÿòíèö³ – äî
Õðèñòà ×îëîâ³êîëþáöÿ.
Ùîíåä³ë³: î 6.30, 8.00, 10.00 òà 18.00 Ñëóæáà Áîæà çà
çäîðîâ’ÿ, î 12.00 Ñëóæáà Áîæà äëÿ ä³òåé, à î 18.00 –
Ñëóáæà Áîæà çà ïàðàô³ÿí.
Ó áóäí³ äí³ ï³ñëÿ ðàí³øíüî¿ Ñëóæáè Áîæî¿ òà ùîíåä³ë³
ï³ñëÿ Ñëóæáè Áîæî¿ çà ïàðàô³ÿí – âåðâèöÿ.
Ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíî¿ Ñëóæáè Áîæî¿ º íàãîäà äî
ñïîâ³ä³.
Êîæíîãî ïåðøîãî ÷åòðåðãà ì³ñÿöÿ î 18.00 – Ñëóæáà
Áîæà äëÿ õâîðèõ ³ óä³ëåííÿ Ñâÿòî¿ Òàéíè
ªëåîïîìàçàííÿ.
Êîæíî¿ ïåðøî¿ ï’ÿòíèö³ ì³ñÿöÿ ñïîâ³äü õâîðèõ ïî
äîìàõ (àäðåñè çàïèñóâàòè â çàõðèñò³¿).

