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"Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою...» - навчає
митрополит Андрей Шептицький. Але сьогодні часто можемо побачити неправильне
розуміння подружжя, сім’ї, батьківства, материнства. Сучасна культура пропагує далекі
від християнських ідеали подружніх відносин. Внаслідок цього – велика кількість
конфліктів у сім’ях, розлучень, абортів. Світ у своїй гріховності зайшов уже так далеко,
що одностатеві шлюби почали вважати нормою, на рівні з традиційним подружжям.
Християнська сім’я сьогодні стоїть перед великою кількістю викликів і небезпек, якими
диявол хоче зруйнувати домашню церкву. Як перед лицем усіх цих загроз християнська
сім’я повинна зберегти свою ідентичність? Зимове «Слово» спробує з християнської
точки зору поглянути на подружжя, сім’ю, відносини між чоловіком і дружиною, батьками
і дітьми,а також допоможе ідентифікувати і відкинути усілякі викривлення і спотворення,
які пропонує сучасне суспільство.

      

У темі номеру:

  

«Як створити щасливу сім’ю?» - на це питання дуже детально відповідає о. д-р Мирон
Бендик у вступній статті. Віталій Миська спробує пояснити значення сім’ї, як домашньої
церкви («Сім’я як домашня церква»). Василь Салій прокоментує ікону «Зачаття Анни
Пресвятою Богородицею», яка своїми образами і символами розкриває тайну подружжя
(«Ікона як підручник для християнського подружжя»). 18 жовтня 2015 року папа
Франциск проголосив святими подружжя Луї та Марі-Зелі Мартен. Якою була ця сім’я і
чого ми можемо від неї навчитись розповість Тарас Жеплінський («Ось я і діти, що їх дав
мені Бог»). Руслан Стецик торкнеться дуже поширеної сьогодні проблеми – безплідності,
яка однак не означає приреченості на життя без дітей («Безплідність, як шанс на
багатодітність»). П. Мар’яна Бісик вказує на основні напрямки у вихованні дітей («Як
виховати добру дитину?»). Четверту Божу заповідь, як одну з визначальних у житті
християнської родини проаналізував Віктор Телегій («Пошана до батьків – пошана до
Бога?»). Чим загрожують зміни до гендерного законодавства українським сім’ям
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пояснить стаття Андрія Козара «Актуальна загроза для християнського подружжя».

  

На гранях часу:

  

Редакція журналу «Слово» поцікавилась у батька 6-ти дітей о. Миколи Витівського, як
повинна виглядати зразкова християнська сім’я. З досвідом о. Миколи читачі зможуть
познайомитись у інтерв’ю «Подружжя ніколи не розглядалось, як перешкода до
священства». Хто такий великомученик Прокопій і чому він згадується на відпусті Святої
Тайни Подружжя розповість Роман Лупак у своїй статті «На мученицьку смерть, як на
весілля!». Віталій Фещак розкаже про перебіг Папського Синоду про сім’ю, який тривав з
4 по 25 жовтня 2015 р. Б. у Ватикані, а також висвітлить основні теми, які на ньому
піднімались. З завданнями, метою спільноти «Рух християнських сімей» читачів
познайомить Іван Стефанишин («Рух християнських сімей»). Про іще одну спільноту –
«Віра і світло», читач дізнається зі статті Ростислава Пальчикевича «Бог відкриває себе
у спільноті». «Відверто про любов і закоханість» до молоді звернеться Євген Карпінець.
Постать апостола і вихователя молоді св. Дона Боско відкриє п. Ігор Бриндак («Апостол
молоді о. ДжованіБоско у кінематографі»).

  

Подих скинії:

  

Іван Сов’як пояснить значення і символи обрядів на Святій Тайні Подружжя («Літургійна
символіка Чину Подружжя»). На важливість молитви у сім’ї наголосить о. д-р Роман
Федько («Молитва у християнській сім’ї»).

  

Семінарія:

  

Семінарійні поети завіншують читачам авторськими віншуваннями. Юрій Маціборко, у
рубриці «Літопис» розповість про семінарійне життя протягом останніх місяців. І
традиційно, на останній сторінці часопису редакція пропонує розгадати призовий
кросворд і виграти книгу Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі».
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