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якщо стане жінкою іншому чоловікові; коли ж чоловік помре, вона вільна від закону…” (Рим. 7,2-3).
Також подібне в посланні до Ефесян 5, 31-32.
На підставі Божого задуму стосовно подружжя
можемо ствердити, що Бог є творцем подружжя,
заклав у нього нерозривність, основу спільності
життя до кінця життя. З огляду на цей задум Божий
ніхто, окрім Бога, не може розлучати подружжя:
ні Церква, ні людина, ні самі особи, які його уклали.
Тому-то й Католицька Церква, вірна закону Божо-

му і Його задумові, не визнає і не дає розлучень
вірним своєї Церкви, які прийняли таїнство подружжя відповідно до усіх Божих та церковних
вимог. Нам же необхідно зважати на цей задум
Божий, з відповідальністю, відповідним розумінням подружжя і зобов’язань у ньому приймати рішення про одруження. Коли ж створили подружжя з благословення Божого та Церкви – вірно тримаймося свого зобов’язання перед Богом, своїм чоловіком/дружиною і дітьми. о. д-р Олег Хортик

Пресвята Родина – приклад усіх християнських родин
В одній зі своїх енциклік Папа Лев ХІІІ писав: “Під опікою Пресвятої Діви і св. Йосифа, в
повній утаєності, виховувався Ісус, Сонце праведності, перш ніж своїм сяйвом освітив народи. Безумовно, в цій родині існувала любов,
святість звичаїв і побожні практики – одним
словом, усе, що лиш може прикрасити та облагородити сім’ю, аби дати взірець нашим часам”.
З прикладу Пресвятої Родини
бачимо, що Подружжя не може
базуватися на людській логіці, а є
відкритістю серця кожного з подругів на слово Боже. Відкрите серце – це праведне серце. Воно є
справді убогим перед Богом, бо
розуміє – все, що має – від Бога,
все прагнення чистого серця – до
Бога. Убоге і чисте серце не шукає
свого, не планує своє життя виключно за своїми очікуваннями, але
всього очікує від Бога.
Ось так чинили, чи, вірніше, так жили, Пречиста Діва Марія та Обручник Йосиф. Вони, напевне, теж, як і ми, мали грандіозні плани щодо
свого життя! Та коли приходить Бог, вони Його
чують і є здатними залишити свій спосіб бачення світу і себе в ньому і вибрати щось, до кінця

не зрозуміле, невпізнанне, таємниче. Вони
здатні ризикувати собою, своїм життям задля
того, щоб здійснити Божу волю. І це є основою
їхніх стосунків. Вони не шукають себе, не шукають як догодити один одному, а шукають, як
догодити Богу. Коли до Марії приходить Архангел Гавриїл і говорить про незрозумілі для неї
речі: “святе, що народиться, назветься Син Божий” (Лк. 1,35), відповідає: “так”.
Вона довіряє Богові повністю, хоч
це перевищує будь-яку людську
логіку. І коли Йосиф “бувши праведний… хотів тайкома її відпустити… ангел Господній з’явився
йому уві сні” (Мт. 1,19-20). Йосиф
теж не розуміє, що відбувається,
не розуміє, як те, що в лоні Марії
походить від Духа Святого, тому
що цього не можна збагнути
людським розумом, але він є наскільки праведним перед Богом, що чує
голос ангела і попри своє нерозуміння приймає
Божу волю, а не свою! Не переймається: а що
скажуть люди.
Історія цього Подружжя є особливо актуальною і сьогодні! Подружжя не можна будувати
продовження на 4 сторінці
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лише на людських почуттях та людській логіці.
Основою подружніх відносин є відносини чоловіка з Богом та жінки з Богом. І аж тоді чоловіка і жінки між собою. Без міцного особистого
зв’язку з Богом не можна говорити про Подружжя як таке. Воно є безсилим, без фундаменту, його легко знищити при першому подуві вітру труднощів. Без Бога є неможливим прощення, розуміння один одного. Без Бога будуть підозри і сумніви, взаємні претензії, які в кінці кінців розхитають корабель подружнього життя.
Євангеліє відкриває також і фундамент взаємин батьків і дітей. Після віднайдення дванад-

мудрістю і ласкою в Бога? Чи я часом не вважаю
дитину моєю власністю? Чи дозволяю моїй дитині вільно вибирати життєву дорогу, професію?
“Родина, сильна Богом, є силою свого народу”, – твердив блаженний Папа Іван Павло ІІ,
а ці його слова були неначе відгомоном вчення
слуги Божого Митрополита Андрея (Шептицького), який в одному зі своїх послань так писав
про християнську родину: “Сміло можна сказати, що щастя і моральна вартість як кожної людини зокрема, так і цілого народу, а в більшому
ще ступені й ціла будучність його залежить від
того, чи якраз цей корінь суспільного життя і

цятирічного Ісуса у храмі, Він відповідає на
питання матері: “Хіба ви не знаєте, що я маю

ця ділянка людського життя, в якій скупчуються всі його справи, є здоровий і сильний…
Майбутність належить до тих народів, у
яких подружжя є річчю святою, у
яких родинне життя є чисте
й святе! І у таких народів легко найти лад і силу. Такі народи
з елементарною силою здобувають собі добробут. А навпаки,
нарід, що його точить рак неморального родинного життя, такий нарід не може не розтрачувати свого майна, не може не дійти до упадку!”.
Також Митрополит Андрей писав десятки послань, листів до родин, щоб разом молились. Це
була традиція у здорових християнських сім’ях.
“Нехай ціла родина: батько, мати, діти – спільно
щодня відмовляють молитви, якщо можливо,
то ранком і увечір, перед і після обіду, а коли це
тяжко, то бодай увечір. Спільна молитва має
більшу силу, ніж молитва кожного зокрема. Не
лише тому, що тут один за другого молиться,
один другому випрошує ласки з неба, але ще й
тому, що Ісус Христос обіцяв особливішим способом бути з тими, що лучаться в Його імені”, –
писав митрополит.
с. Якинта ЗСПР

бути при справах мого Отця?”. Батьки у
стосунку до дітей повинні пам’ятати, що дитина, перед тим, як
бути їхньою, є Божим сотворінням, що вона має бути при
справах Отця. Тож завданням
батьків є дбати про своїх дітей
так, щоб привести їх до Отця Небесного. Отож,
бачити один в одному і в дітях дар Божий, і
турбуватися один про одного, сповняючи Божу
волю, є фундаментом правдивого подружжя.
Зосередженість на Бозі є основою гармонії у
родині, творить атмосферу любові і довір’я, яке
сприяє розвитку всіх членів родини. Святе Письмо зазначає, що: “ Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей” (Лк. 2,52). Дитина
може так почуватися в сім’ї лише тоді, коли її
батьки живуть у мирі, гармонії, святості з Богом,
собою, один з одними та іншими людьми. Кажемо в народі: дитина – дзеркало сім’ї. Запитаймо сьогодні себе: які є мої відносини з Богом,
моїм чоловіком чи жінкою; як почувається у
моїй сім’ї моя дитина? Чи вона може рости
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З молитви Папи Франциска до Пресвятої Родини
“Ісусе, Маріє і Йосифе, до Вас, Пресвята
Родино з Назарету, скеровуємо сьогодні наш
погляд із захопленням і довірою; у Вас ми
споглядаємо красоту єдності в істинній любові;
Вам ввіряємо усі наші сім’ї, щоб у них відновились чуда ласки.
Пресвята Родино з Назарету, чудова школо
святого Євангелія: навчи нас наслідувати твої
чесноти мудрою духовною дисципліною, дай
нам чітке бачення, що вміє розпізнати дію Провидіння у щоденних реаліях життя.
Пресвята Родино з Назарету, вірний стороже
таємниці відкуплення: нехай в нас відродиться
повага до тиші, зроби наші сім’ї Горницями мо-

литви і переміни їх в малі домашні Церкви,
віднови прагнення до святості, підтримуй благородну працю роботи, виховання, слухання,
взаємного розуміння і прощення.
Пресвята Родино з Назарету, розбуди в нашому суспільстві усвідомлення священного і непорушного характеру сім’ї, неоціненного добра,
якого ніщо не може замінити. Нехай кожна сім’я
стане гостинним домом добра і миру для дітей
і старших осіб, для хворих і самотніх, для вбогих
і тих, хто потребує допомоги.
Ісусе, Маріє і Йосифе, з довірою просимо
Вас, з радістю ввіряємось Вам”.
Підготувала с. Якинта ЗСПР

Субординація у сім’ї
Õðèñòîñ ðîæäàºòüñÿ! ×óäîâå ñâÿòî çíîâó
çóñòð³ëî íàñ â æèòò³. Ùîðîêó òå æ ñâÿòî, ò³ æ
ñàì³ ïåðñîíàæ³. Àëå êîæíîãî ðàçó ìîæíà ïîð³çíîìó íà íüîãî ãëÿíóòè ³ íîâîãî íàâ÷èòèñÿ.
Öüîãî ðàçó â÷èìîñÿ ñóáîðäèíàö³¿. Ùîá
ðîçóì³òèñÿ, óòî÷íþ, ùî ñóáîðäèíàö³ÿ – öå
êîëè êîæåí çíàº ñâîº ì³ñöå ³ â³äïîâ³äíî äî
íüîãî ïîâîäèòüñÿ. Íà ïðèêëàä³ ì³ñöÿ ïðàö³ öå
äîáðå ³ ëåãêî çðîçóì³òè. ª äèðåêòîð ³ ïðàö³âíèê. Îñòàíí³é
ìàº îáîâ’ÿçîê âèêîíóâàòè âêàç³âêè äèðåêòîðà, à òîé, ó ñâîþ
÷åðãó, ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè
çàðîá³òíó ïëàòó.
Â ñ³ì’¿ º äóæå ïîä³áíî.
Êîæåí ÷ëåí ñ³ì’¿ ìàº ñâî¿
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè. Êîæåí
ìàº ñâîº ì³ñöå ³ ïðèçíà÷åííÿ.
Àëå ãîâîðÿ÷è ïðî ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè
ñëîâî “ñóáîðäèíàö³ÿ” º ÿêîñü íåäîðå÷íèì. Â
äàíîìó êîíòåêñò³, íà ìîþ äóìêó, êðàùå âæèòè
ñëîâî “ãàðìîí³ÿ”. Áî âëàñíå â öüîìó ³ ïîëÿãàº
ñóòü ñïðàâè. Êîæåí ó äîì³ ìàº ñâ³é îáîâ’ÿçîê.
Ä³òÿì – ãàëàñóâàòè, ñì³ÿòèñÿ, ìàì³ – ðàäóâàòè ³
ïðèãîëóáëþâàòè, òàòîâ³ – îáåð³ãàòè ³ íàïîâíþâàòè. Êîëè êîæåí áóäå äîòðèìóâàòèñÿ ñâîº¿
âëàñíî¿ ãàðìîí³¿, òî áóäå ïðèðîäíà ñóáîðäè-

íàö³ÿ.
Ìè ïîðóøóºìî ãàðìîí³þ, øóêàþ÷è ùàñòÿ ó
³íøèõ âèäàõ ñòîñóíê³â. Òî âèìàãàºìî ð³âíîïðàâ’ÿ äëÿ æ³íêè òà ÷îëîâ³êà. Òàê, í³áè ³ ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ÷îëîâ³ê òà æ³íêà íå áóëè ó ð³âíèõ ïðàâàõ. Ñàìå òîä³, êîëè ïðèð³âíþâàòè
æ³íêó äî ÷îëîâ³êà, âîíà çàâæäè áóäå
ïðîãðàâàòè éîìó. Áî ò³ëüêè áóäó÷è
æ³íêîþ âîíà º ñèëüíà.
Õòîñü â³äêèäàº ïðîòèëåæíó
ñòàòü. Àëå ÷è ìîæíà ë³òàòè ç
äâîìà ë³âèìè êðèëàìè ÷è õîäèòè íà äâîõ ïðàâèõ íîãàõ?
Íàâ³òü íåìîæëèâî óÿâèòè,
êóäè òó äðóãó ïðàâó íîãó
ïðè÷åïèòè äî ñâîãî ò³ëà. Àëå
ìè ÷îìóñü äóìàºìî, ùî ó öüîìó áóäåìî ùàñëèâ³.
Áóäóâàííÿ êàð’ºðè íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèé âàð³àíò âòå÷³ â³ä ãàðìîí³¿. Íà
ðîáîò³ ñïèìî, ¿ìî ³ ÷åêàºìî ùàñòÿ. Ö³êàâî, êîëè
âîíî ìàº ïðèéòè? Êîëè òè ïðîñòèé ïðàö³âíèê
³ç ìàëåíüêîþ çàðïëàòîþ, ÷è êîëè ç á³ëüøèìè
ñòàòêàìè àëå ç â³÷íèìè ñòðåñàìè? Í³ÿêèé
âèòâ³ð ìèñòåöòâà, âïðîâàäæåíà íîâ³òíÿ
òåõíîëîã³ÿ ÷è êóï³âëÿ àêö³é íå ïðèíîñÿòü
äîñêîíàëîãî ³ âè÷åðïíîãî ùàñòÿ.
продовження на 6 сторінці
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À ÷è íå ïîðà òð³øêè ñõàìåíóòèñÿ ³ îçèðíóòèñÿ íàâêîëî. Ñ³ì’ÿ º âàæëèâîþ äëÿ âñ³õ. Ó òâàðèííîìó ñâ³ò³ äëÿ áåçïåêè ìàëÿò òà ñàìîê ñòâîðþþòüñÿ çãðà¿. Àëå íå íàâïàêè. Ñàìå íà âç³ð
ñ³ì’¿ ïîáóäîâàíå Öàðñòâî Íåáåñíå, äå Áîã –
Áàòüêî, ÿêèé ëþáèòü ³ ï³êëóºòüñÿ.
²ñóñ ïðèéøîâ íà ñâ³ò ñàìå â ñ³ì’þ, à íå íà
òðîí ïðàâèòåëÿ. Â³í îñâÿòèâ ñâîþ Ìàìó, ÿêà
íå áóëà àêòèâíîþ â ñóñï³ëüíèõ ïèòàííÿõ, à áóëà
ïðîñòîþ, àëå ñïðàâæíüîþ ä³â÷èíîþ. Ò³ëüêè ³
âèêëþ÷íî ó ñ³ìåéí³é ãàðìîí³¿ ïðè äîòðèìàíí³
ñóáîðäèíàö³¿ ìîæíà áóòè äîñêîíàëî ùàñëèâèì. Íå õî÷ó îáìåæóâàòè æ³íîê ò³ëüêè
õàòí³ìè ñïðàâàìè. À ÷àñòî áóâàº, ùî ÷îëîâ³ê º
âïðàâíèì êóõàðåì. ² æ³íêà ïîâèííà ìàòè
äîñòîéíå ì³ñöå ïðàö³. Àëå º ðå÷³ íåçì³íí³ ³ ¿õ
íå âàðòî çì³íþâàòè. Æ³íêà º ñïîâíà ùàñëèâà,
êîëè ãîäóº äèòèíó ãðóäüìè. ×îëîâ³ê ñèëüíèé,
êîëè éîãî äðóæèíà òåíä³òíà ³ â ÷îìóñü áåçïî-

ðàäíà áåç íüîãî. À ä³òè íå ç’ÿâëÿþòüñÿ áåç
áàòüê³â ð³çíî¿ ñòàò³.
Â ñ³ì’¿ ùàñòÿ íàñòóïàº çðàçó. Íà íüîãî íå
ïîòð³áíî äîñëóæóâàòèñÿ. Áî ùàñëèâèì º ìîëîäå
ïîäðóææÿ â çàïàë³ êîõàííÿ. Ïëàòà çà ëþáîâ º
çðàçó äóæå âèñîêîþ – íàðîäæåííÿ ä³òåé.
Ðåçóëüòàò ñ³ìåéíî¿ ïðàö³ ìîæíà ïîáà÷èòè äî
ñòàðîñò³ ó äâîõ-òðüîõ ïîêîë³ííÿõ. ² íàéâàæëèâ³øå – ç ö³º¿ ðîáîòè íå ïîòð³áíî éòè íà
ïåíñ³þ, í³õòî òåáå íå çâ³ëüíèòü, òè íå çàñòàð³ºø
ó ïîãëÿäàõ ³ àêòóàëüíèì áóäåø, íåçâàæàþ÷è íà
ñòàæ.
Êîõàéòåñÿ, îäðóæóéòåñÿ, íàðîäæóéòå ä³òåé!
Íåõàé ãðóäè ìàòåð³ áóäóòü ïîâí³ ìîëîêà. Íåõàé
òàòî íà êîë³íàõ ìîëèòüñÿ ïåðåä îáðàçîì Áîãà
Îòöÿ. Íåõàé ñëüîçè òå÷óòü ó áàáóñü, êîëè
îá³éìàþòü ñâî¿õ îíóê³â. ² íàêðèâàéòå ïèøíèé
ñò³ë íà ÷åñòü íàðîäæåííÿ Ñâÿòîãî Ñ³ìåéñòâà.
Áóäüòå Ùàñëèâ³!
Ірина Абраамюк

Роль і завдання чоловіка у родині на прикладі
святого Йосифа обручника
У непростий теперішній час, коли так багато
у світі спокус, сучасному християнинові все
важче йти слідами Ісуса Христа. І щоб не зійти
з цієї правдивої дороги, важливо мати кожному
віруючому свого проводиря. В
церкві цю роль відіграє
священик.
В сучасній християнській
родині проводирем, або,
вірніше, духовним наставником, повинен бути батько,
чоловік, який являється
головою сім’ї. Ведучи за
собою до Христа, своїм прикладом в житті, в праці і відпочинку, поведінкою в сім’ї,
молитві, читанні Святого
Письма, духовної літератури, в
пості, в чуванні, сповіді, в
частому Причасті Найсвятіших Тайн, в милостині, в підтримці потребуючих, в жертовності. Прикладом для такого наслідування
для нас є святий Йосиф обручник. Він перед

Богом був тим вибранцем, який для добра наших душ виконав своє надзвичайне завдання:
законного батька й опікуна Ісуса Христа та
обручника Пресвятої Діви Марії. Боже Дитятко
та його молода матір довгий
час потребувало батьківської
помочі, опіки, оборони. Святий Йосиф, наче ангел, недоступний низьким силам
гніву й помсті, розсудливий,
сповнений небесної мудрості,
великої справедливості, ніколи
зле не судив про близьких. Завдяки покорі й доброті Йосифа
в домі святої родини панували
спокій, єдність, любов і радість.
Зовнішнє життя Йосифа
було теж добре впорядковане.
Його ніколи не вела до
людей нехіть до праці, пуста
цікавість чи бажання якоїсь
розваги й приємності, а лише
Господня воля, релігійні чи родинні обов’язки,
продовження на 7 сторінці
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ремісницька праця. Тому й не переривалась
Йосифова злука з Богом і не були на заваді його
внутрішньому, духовному життю люди.
Навпаки, його душа через пожертву й терпіння,
яких йому вистачало в світі, збагачувалися
заслугами, чеснотами й тією радістю, яку приносить свідомість зробленого ближнім добра.
Своїм життям Йосиф дає нам важливу науку.
Працею ми повинні заробляти собі одночасно
на хліб і на спасіння душі. Навіть серед найважчої чи малопомітної праці нам треба дотри-

муватися Христової програми “шукайте перше
Божого царства”.
В особі святого Йосифа обручника Господь
Бог дав нам мужа обов’язку, законності і послугу,
віри, уповання, покори і праці.
І ми повинні, наслідуючи святого Йосифа,
цілим серцем прагнути також бути святими “на
то й бо і воля Божа – наша святість”. А також і
цілі наші родини, як і Свята Родина, щоб були
святими.
Підготував Мирослав Паренний
“Життя святого Йосифа обручника”

Рух подружніх зустрічей
“Подружні зустрічі” – це реколекційний рух,
який має на меті поглиблення та покращення
взаєморозуміння між чоловіком і жінкою, а
також допомагає зрозуміти релігійну суть
подружнього зв’язку в любові і з Богом,
допомагає зрозуміти природне покликання
чоловіка і жінки.
Під час реколекцій кожне подружжя може
пережити свіжість взаємних почуттів,
поглибити взаємну любов. Реколекції
зміцнюють
подружжя
зсередини, а від міцності,
єдності чоловіка та жінки у
значній мірі залежать відносини батьків та дітей.
Якщо любов та злагода,
спокій та розуміння панують
у родині, тоді щастя і радість
їхнього спільного життя
обдаровує своєю теплотою
всіх довкола, та змінює світ до
добра.
“Подружні зустрічі” є складовою частиною
Міжнародного християнського руху подружніх
пар. Цей рух діє у багатьох країнах Європи і
світу. Це один із напрямків душпастирської
праці Церкви з родинами.
В Україні рух “Подружні зустрічі” був
започаткований у 90-тих роках минулого
століття. На даний час є 4 осередки, які
проводять реколекції у Києві, ІваноФранківську, Львові та Тернополі.
На Тернопільщині перші реколекції були
проведені у 2002 році за сприянням

“Християнської Родини” й аніматорів
київського осередку. А вже з наступного року
почав діяти тернопільський осередок, який
займається проведенням реколекцій і
піклується про поширення цього руху. Зараз у
осередку працює 5 отців та 12 подружніх пар,
душпастирську опіку з благословення
архиєпископа і мит рополит а Василія
Семенюка покладено на о. Андрія Пиптика.
Також організовуються пореколекційні
зустрічі у трьох центрах:
Підволочиську, Збаражі і в
Тернополі. За 11 років на
тернопільщині проведено
біля 40 реколекцій, у яких
взяли участь пон ад 350
п одруж н іх п ар, кот рі
до св ідчи л и дл я себе
особливе значення таких
зустрічей. Формація прагне
ознайомити подружжя з
принципами діалогу в дусі
любові і молитви.
Основні принципи діалогу такі: більше
слухати, аніж говорити, ділитись, а не
дискутувати, розуміти, а не оцінювати, а
понад усе – пробачати.
Харизмат руху. Ведення діалогу між
чоловіком і дружиною в дусі правдивої Божої
любові.
Програма. Проводяться реколекції за
спеціал ьною
про грам ою.
Видано
спеціал ьний підручн ик, опрацьов ано
продовження на 8 сторінці
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Правила проведення реколекцій і Ст атут
Міжнародного руху „Подружні зуст річі”.
С и м в ол і к а р у ху. Д в а п р о м ін ч и к и
Святого Духа над двома обручками.
Ведуть рекол екц ії священики т а
аніматори (3-4 подружні пари, які до
ц ь о г о п о був а л и н а т а к и х р е ко лекціях та спеціально підготовлені).
Термін реколек ці й . Закри т і
реколекції відбуваються від вечора п’ятниці
до неділі, трохи більше сорока годин.
Умови участі в реколекціях. До участі
запрошуються обов’язково разом чоловік і
дружина. Можуть брати участь сестримонахині, семінаристи, священики. Також
можуть брати участь подружні пари інших
конфесій і ті подружні пари, що перебувають
у цивільному шлюбі.
Основні плоди реколекцій (свідчення
учасників):
– покращення стосунків у подружжі;
– ат мо с фера сп о ко ю і л юбов і, баг ато

роздумів, що є під час реколекцій, це все
переноситься у родини;
– збереження подружжів, які були на
порозі розлучення;
– є подружжя, які прийняли Таїнство
Шлюбу ;
– навернення всієї родини до Бога;
– спільна молитва всієї родини;
– частіша сповідь, один раз в місяць;
– щоб краще полюбити когось (чоловіка,
дітей, рідних, ближнього) треба краще
полюбити себе. Не потрібно змінювати всіх
навколо себе, а самому бути таким, щоб усім
було добре біля тебе.
– зрозуміли, що своїм життям у подружжі,
любов’ю, спілкуванням маємо свідчити
світові любов „Христа і Церкви”.
– рух „Подружні зустрічі” започаткував
т ради ц ію св ят кув ан н я Но в ог о ро ку у
Зарваниці, цілою родиною.
– організовуються піші прощі до Зарваниці.
Приготував о. Пантелеймон ЧБМ

Вислови святих про справжнє християнське подружжя
Ïàì’ÿòàéòå ïðî òå, ùî âàøà õàòà º ïåðøîþ ³
íàéâàæëèâ³øîþ øêîëîþ, â ÿê³é âàø³ ä³òè ìàþòü
íàâ÷èòèñÿ ëþáèòè Áîãà ³ ëþäåé… Â³ä ïåðøî¿
õâèëèíè, ÿê ò³ëüêè ëþäèíà ïðèõîäèòü íà öåé
ñâ³ò, òðåáà ¿é, ÿê ò³é ìàëåíüê³é ðîñëèí³, ñîíöÿ ³
ðîñè çãîðè, òà äîáðî¿ çåìë³ çäîëó. Ç³ñîõíå
ðîñëèíêà, ÿê öüîãî íå ìàòèìå!
Майбутність належить тим народам, у яких
подружжя є всятою річчю, – у яких родинне
життя чисте і святе.
ìèòð. Àíäðåé Øåïòèöüêèé
Де чоловік, жінка й діти у згоді та любові
з’єднані зв’язком чесноти, там поміж ними
Христос.
св. Іван Золотоустий
Подружжя – це уступка немочі, а чистота –
світлість життя. Подружжя – корінь святих, а
чистота – їхнє служіння… Подружжя – корінь і
боговгодного дівоцтва, а все-таки воно – закон
тіла і погоджування тілесному бажанню…
Падають не ті, що повзають по землі, а ті, що
високо літають.
ñâ. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ

Доки у вас у хаті не буде християнського ладу,
– доки батько родини не буде добрим мужем
для своєї дружини і добрим батьком для своїх
дітей, доки жінка не сповнятиме як слід своїх
обов’язків щодо мужа, доки батьки не дбатимуть
про виховання дітей, доки діти не навчаться
шанувати своїх батьків, – доти і чоловік, і жінка,
і діти не будуть добрими християнами, хоча б і
до церкви ходили та інші християнські
обов’язки виконували.
митр. Андрей Шептицький
Коли подружжя є справжнім подружжям,
творить подружній зв’язок і має бажання
залишити по собі дітей, тоді подружжя є добре,
бо помножує число тих, що служать Богові.
Коли ж подружжя розпалює пристрасті тіла,
обкладаючи його терням, і стає наче дорогою
до гріха, тоді і я скажу: “Ліпше не женитися”.
Подружжя – добре діло, але не можу сказати,
щоб воно було понад дівоцтво, бо дівоцтво не
вважалося б за щось високе, якщо б не було з
ліпшого ліпшим.
ñâ. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо усі церковні вертепи
Ласкаво
запрошуємо
на
м. Тернополя взяти участь у парафіяльний сайт монастиря
Міні-фестивалі вертепів.
www.ofmbizant.com.ua,
Фестиваль відбудеться 14 січня
а
зокрема
розпорядок
2014 року Божого за адресою парафіяльних богослужінь на:
Церква Святого Апостола Петра,
www.ofmbizant.com.ua/parafiya
вул.
Володимира
Великого,
і оголошення на:
м. Тернопіль.
www.ofmbizant.com.ua/
Початок о 13:00 год. біля bogosluzhinnya
пам’ятника святого Франциска.
*********
*********

Розпорядок адорацій
Божого Дитятка Ісуса при
вертепі у церкві св. Апостола
Петра (м. Тернопіль)
9 січня о 16:00 — Адорація для дітей
парафії св. Петра.
12 січня о 16:00 — Адорація для
молодіжних спільнот Церкви св.
Петра, студентів і вчителів.
14 січня о 13:00 — Фестиваль
вертепів м. Тернополя (біля
пам‘ятника св. Франциска).
о 18:00 — Адорація (Служба Божа і
Свята Тайна Оливопомазання) для
хворих і старших.
19 січня о 18:00 — Адорація для всіх
Хорів церкви св. Петра.
26 січня о 18:00 — Адорація для
Братств МБНП і МБП.
2 лютого о 16:00 — Адорація для ІІІ
Чину Св. Франциска.
9 лютого о 16:00 — Адорація для
Матерів у молитві.
12 лютого о 16:00 — Адорація для
парафіян церкви св. Петра.
15 лютого о 15:00 — Адорація для
монашества Тернопільсько-Зборівської митрополії.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïàð àô ³¿

ñâ.

Àï.

Ïåò ðà

Розпорядок Богослужінь у
нашій церкві буде такий:
Щоденно: о 7:00 і 18:00 – Служби Божі за
здоров’я, а о 8:15 – за померлих.
Щосуботи о 18:00 – Всенічне
Щонеділі о 6:30, 8:00, та 10:00 – Служба
Божа за здоров’я, о 12:00 – Служба Божа
для дітей, о 14:00 – Служба Божа для
студентів і молоді, а о 18:00 – Служба Божа
за парафіян.
У будні дні після ранішньої Служби Божої
та щонеділі після Служби Божої за парафіян
– вервиця.
Перед початком кожної Служби Божої є
нагода до сповіді.
Кожного першого четверга місяця о 18:00 –
Служба Божа для хворих і уділення Святої
Тайни Єлеопомазання.
Кожної першої п’ятниці місяця сповідь
хворих по домах (адреси записувати в
захристії).
Кожної другої п’ятниці місяця о 18:00 –
Служба Божа за нові покликання, а також
Адорація перед Найсвятішими Тайнами.
Кожної першої суботи місяця о 9:30 –
Служба Божа за узалежнених осіб і братство
тверезості.
Кожного четверга о 19:30 – Біблійне коло –
читання і пояснення Святого Письма.
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Господній промінчик

Увага! Конкурс! Розв’яжи ребус!

Дорогі діточки! Хто
з допомогою батьків
правильно розв’яже
ребус,
матиме
можливість отримати
пр из .
Післ я
за по вн ен ня тре ба
його вирізати і 5
лютого, у вівторок, о
16 годині принести до
монастиря
у
катехитичний клас.
Тут
відбудеться
жеребкування і три
щ а с л и в ч и к и
отримають призи!
о. Юстиніан
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