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Молодість з Христом
Сучасна молода людина вибирає різні шляхи до свого щастя.
Одним влаштувати своє життя зручніше допомагають гроші,
але слід зазначити, що вони не в змозі сказати, якою має бути
мета цього життя, іншим кар'єра, слава. А віруючим християнам
Бог є орієнтиром в житті. А тому, навіть найвидатніші успішні
люди в душі визнавали свою віру в Бога. Необхідно чітко
усвідомити: є Творець світу і людини.
Ми, будучи молодими людьми, ні в якому разі не повинні
відкладати свої роздуми про Бога, виконання Його Заповідей на
пізніше, десь на потім, мовляв, я ще надто молодий (молода).
Саме у молодості ми робимо важливі кроки: вибираємо
чоловіка (дружину), вибираємо професію, плануємо майбутнє.
Тому, щоб вчинити правильно, нам потрібно звернутися до
Наймудрішого Порадника, якого у молитві ми називаємо "Отче
наш". Це вимагає від нас бути слухняними дітьми, тобто,
приходити до церкви і звертатися зі своїми проханнями. Слід
приступати до Святої Тайни Сповіді, щоб очистити свою душу
від гріховного бруду і прийняти Живого Бога у Святому
Причасті. Без цього ви всі разом і кожен зокрема не знайдете ні
щастя, ні спокою у своєму серці.
Ми є людьми майбутнього, отож повинні поліпшувати
ситуацію, починаючи від себе і своїх друзів. Найгірше - це нічого
не робити і дивитися, як той убогий світ розпадається на шматки.
Повторюємо: "геть алкоголізм, куріння", але бачимо п'янство,
кричимо: "геть наркотики", але торгуємо ними. Наше завдання
- змінити світ, омолодити обличчя церкви, яка є матір'ю нашої
віри. Христос чекає на кожного з нас, щоб нам допомогти.

Святий апостол і євангелист Лука описав зустріч Христа з
юнаком. Юнака несли мертвого в похоронній ході, цей юнак
був єдиною дитиною у сім'ї. Засмучена мати почула слова від
Христа: "Не плач!". Ісус звернувся і до юнака: "Юначе, кажу
тобі, встань!". Юнак ожив, підвівся з мертвого ложа. Цей юнак
- образ багатьох молодих людей, які живуть, рухаються, сидять
у клубах, можливо і ходять у Церкву, але насправді, уражені
гріховною отрутою, мертві для свого спасіння.
Отож послухаймо голос Христа: "Юначе, кажу тобі,
встань!", який промовляє до нас устами проповідників....

Віра народжується зі слухання
Людина з вірою і присутністю духу перемагає навіть у найважчих
ситуаціях, але варто їй піддатися самому незначного сумніву, і вона
загине.
"Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва"!(Якова 2:26).
Віра - це щит, а щит перший приймає ворожі удари і зберігає в цілості...
(св. І. Золотоустий).
Віра заключається в тому, що ми всьому віримо, чого не бачимо; а
нагородою за Віру є можливість побачити те, у що ми віримо... (св.
Августин).
Труднощі в земному житті завжди пов'язані зі слабкістю ВІРИ.
Де не буває ВІРИ, там немає НАДІЇ та ЛЮБОВІ...
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Молодь - це те майбутнє, на яке Церква
покладає надію або
Українська молодь - Христові
Добре пізнання самого себе, стане для тебе
провідником до пізнання Бога. (св. В. Великий)
В Україні є чимало релігійних організацій, спільнот і усі
вони намагаються тягнутися до Бога. Українська Молодь Христові це молодіжна громадська організація, одна з
найстаріших, найвитриваліших, яка обєднує в собі
християнську молодь, активно розвивається і діє не тільки на
теренах України, а й за її межами.
Основною формою діяльності УМХ є спільні зібрання, на
які запрошуються духівники. Так кожної п'ятниці організація
проводить духовні бесіди, науки, молитви-розважання на
вервиці. В середньому раз на 3 місяці УМХ організовує
реколекції, залучаючи до участі не тільки своїх членів, а й молодь
"загублену" в сучасному світі.
"УМХ" щорічно проводить прощі до відпустових місць
України, влаштовує проекти: "Хресна Дорога для молоді",
"свято Миколая", "Вертеп". Кожного літа відпочавають у
молодіжно-християнських таборах в яких панує атмосфера
любові, веселощів.
ЯКЩО ТИ:
- БАЖАЄШ ПРОЯВИТИ СЕБЕ
- ШУКАЄШ НОВИХ ДРУЗІВ
- ВЕСЕЛИЙ, ОПТИМІСТ, ТОВАРИСЬКИЙ
- ХОЧЕШ ЗНАЙТИ МІСЦЕ У ЦЬОМУ СВІТІ
- І ГОЛОВНЕ МАЄШ БАЖАННЯ ДІЯТИ, ТОДІ
ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС!!!

Десять заповідей дружби
1. Намагайся бути завжди спокійним, передбачаючи, що
в деяких випадках можеш нервуватися.
2. Привітно вітайся навіть з тими, що є молодшими від
тебе чи стоять на нижчому від тебе рівні. Будь люб'язним зі
всіма, навіть неприємними тобі людьми.
3. Не говори погано про когось, хто би то не був.
Співстраждай, помічаючи недостатки чи падіння інших,
намагайся підкреслювати в людях те, що є добре.
4. М'яко виправляй того, хто помиляється, вибираючи
найбільш зручний момент та спосіб.
5. Не нав'язуй своїх ідей, смаків, пристосовуйся до інших,
жертвуючи та умертвляючи своє "я" з любові до Бога та брата.

6. Якщо ти допустився помилки, попроси вибачення, навіть
в тому випадку, коли твої слова чи дії зрозуміли неправильно.
7. Похвали тих, що роблять добрі вчинки, особливо, якщо
їх роблять твої піддані чи молодші за тебе.
8. Потіш того, хто засмічений, і поділяй страждання і смуток
інших. Дай тому, хто просить, не відпускаючи нікого
розчарованим чи незадоволеним.
9. Терпеливо знось набридливих людей і будь вдячним всім
тим, які тобі роблять яку-небудь послугу.
10. Не вимагай нічого у твого друга, не претендуй "тримати"
його тільки для себе, не бери силою його духовно-внутрішнє
життя, поважай його вільну особистість.

Наша
проща до
Борислава
та
Гошева
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Новини
Відновлення діяльності “УМХ”
З благословення пароха парафії св. влмч. Параскевії
(Опришівці) о. І. Репели відновила свою діяльність молодіжна
організація "Українська Молодь - Христові".
Українська молодь Христові -- всеукраїнська молодіжна
християнська громадська організація, яка працює в рамках
молодіжного мирянського апостоляту.
Метою діяльності УМХ є об'єднання християнської молоді
для пропагування християнської моралі, поширення
християнського світогляду, популяризації в молодіжному
середовищі християнського способу життя, шляхом виховання
членства на християнських засадах, в дусі духовності, готового
працювати для добра Церкви та українського народу.

Молитва на вервиці
7 грудня молодіжна спільнота "УМХ" молились вервицю із
розважаннями до Матері Божої.
Розпочали молитву-розважання на вервиці семінаристи
Івано-Франківської Духовної Семінарії. Кожну десятку
супроводжували Отче Наш і Богородице Діво співано.
Наприкінці молитви-розважання о. Руслан виголосив
науку про молитву та її важливу роль у житті кожного
християнина.
Розважання над страсними Таїнствами спонукали нас до
призадуми над своїм життям, залишити старий спосіб життя
приймаючи Боже Слово, живучи Євхаристією, завжди бути
згідним з Божою волею. Так як прикладом цього була наша
небесна Мати Марія.

Реколекціями для спільноти “УМХ”
розпочався Рік віри
28 грудня 2012 року в приміщенні Катехитичного центру при
церкві св. влмч. Параскевії (Опришівці) відбулися реколекції для
молоді. Проводив науки о. Йосафат Бойко, ігумен чоловічого
монастиря Воплоченого Слова. Тема реколекцій - "Віра, якою я
живу". На занятті ми розпочали "Рік Віри". Отець Йосафат
навчав головним засадам вірного християнина та розмовляв на
актуальні теми сучасної молоді.

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ УМХ:
-

Молитва на вервиці
Захід за здоровий спосіб життя
Гавайська вечірка
Поїздка до Крехівського монастиря ЧСВВ
Виїзні реколекції в горах
Хресна дорога для молоді
Розважання над Святим Письмом
Перегляд кінофільмів
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Проблеми молоді і значення Церкви для них
Кожен вік, який переживає людина, прекрасний, але
молодість найкраща. Вона найкраща тому, що у такому віці
можна багато чого навчитися, багато чого нового пізнати у
житті. Бути молодим - це прекрасно. У молодості можна знайти
свою першу любов і не тільки... хоча у молодому віці ми
зустрічаємо багато проблем, погані стосунки між дівчиною та
хлопцем, вживання алкоголю, цигарок, наркотиків та ін. Ці
проблеми можна вирішити, якщо віддати своє життя у руки
Господа Бога й під Опіку Матері Божої. Якщо ти це вже зробив
то напевно відчув велику радість у своєму житті, тому, що її
можна зустріти там, де перебуває Господь, у спільноті, родині,
у Церкві і у своїх ближніх.
У сучасному світі молодь захоплюється багатьма речами.
Особливо на них впливає інтернет, дружні "тусовки", та
суспільство. Кожна молода людина хоче виглядати по-своєму,
ставить себе на висоту (з якої пізніше падає). Бог дав людині
вибір. Вона може вибирати добро або зло, але не все, що вона
вибирає для себе є добрим. Багато молодих людей сліпо вірять
соціальним телекомунікаціям, те що їм пропонує телебачення
і вибирають ту дорогу, яка згодом доведе їх до проблем.
Значення Церкви в житті молодої людини власне полягає в
тому, щоб застерегти, вберегти молодь від гріха та неправди.

квиток до вічності. Бог Тебе чекає...

Дуже допомогає молодим людям спілкування з духовними
людьми. Розмовляючи з ними вони можуть відчути любов до
Бога, до свого ближнього та багато чого корисного почерпнути
для своєї душі і отримати відповіді на питання, які виникають.
Не біймося приходити до церкви, бо тільки тут можна отримати
Ігор ПОСОЛЕНИК

Виховання - найкраща інвестиція в майбутнє

Про те, як у минулому старше покоління говорило про
молодь - можна хіба що здогадуватися, але от коли говоримо
про наш час, то виглядає, що все більше і більше батьків та
вчителів, бабусь та дідусів скаржаться на підростаюче
покоління! "Вони стали якісь неконтрольовані", "Не мають
цінностей в житті", - таке та багато чого іншого можна почути
на адресу нашого майбутнього - молоді. Складається
враження, що вся вина за те, якою зараз є молодь, просто
перекладається на їхні плечі. Так виглядає, що молодь
народилася у якомусь вакуумі і для виховання перенесена в
якесь анонімне суспільство, в якому кожен сам по собі і ніхто
ніким не цікавиться!

Те, що молодь є такою, якою вона є, вина всіх: батьків,
школи, суспільства та Церкви! Але проблема в тому, що дуже
часто ми або не маємо сміливості це визнати, або просто цього
не усвідомлюємо. Нам простіше покритикувати молодь,
приписуючи їй все зло, що кругом відбувається; але в більшості
випадків, на жаль, це все випливає з елементарної
безпорадності. І справді, коли в процесі виховання появляються
прогалини і "білі плями", то результати та наслідки цього не
забаряться і виявляються на ззовні під видом неморального
життя, вживання наркотичних засобів та багато чого іншого,
що їм може запропонувати світ, якому вигідне покоління без
цінностей. Виховання - клопітка, дуже відповідальна, але
воднораз життєво необхідна справа, і коли воно відсутнє,
суспільство просто приречене.
Господь, наділяючи даром батьківства, дає також і необхідної
ласки, сили та засоби для того, щоб з цим завданням вихованням для Царства Божого - вміло впоратись, але дає тим,
хто в нього про це з повною свідомістю та відповідальністю
просить.
Всі теперішні соціальні проблеми нашого суспільства так
чи інакше повязані з браком виховання. Щоб їх уникнути в
майбутньому, необхідно мобілізувати співпрацю між сімєю,
школою та Церквою. В цьому трикутнику: "Сімя - Школа Церква" потрібно кожного обдарувати необхідною любовю,
щоб показати, що життя варте того, щоб його гідно прожити.

Укладає часопис молодіжна організація
"УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ",
що діє при церкві св. влмч. Параскевії (Опришівці).
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