Jubilee Year of Mercy – January 2016
Discovering ways to live the Year of Mercy…
During this Jubilee Year, the Church makes clear its mission of being a witness to mercy.
It is a journey that begins with a spiritual conversion—and ends on November 20, 2016,
the Sunday dedicated to Jesus, King of the Universe and the living face of the Father’s
mercy. Jubilee years have a deep history in the Hebrew Scriptures. According to
Leviticus, slaves and prisoners were freed, debts forgiven, land and possessions returned
to their rightful owners. Perhaps most important, during such a year the mercy of God
would be manifested. Just as the ancient Hebrews forgave debts, so the Church today, in
the words of Pope Francis, ”has an endless desire to show mercy.” The Holy Father states
it clearly: “This is an opportune moment to change our lives.” In this Jubilee Year of
Mercy, the Holy Father calls on sinners to repent, reminding us that “God never tires of
forgiving us; we are the ones who tire of seeking his mercy.”
In his book, “Jesus of Nazareth,” Pope Emeritus Benedict XVI tells us what the birth of
Christ means. “He has brought God, and now we know his face. Now we know the path
that we human beings have to take in this world. Jesus has brought God and with God the
truth about where we are going and where we come from.”
Early Christians came to understand that the name of Jesus had great power, and that the
recitation of His name was itself a form of prayer. Heeding St. Paul’s guidance to pray
without ceasing, their ancient, short prayer became known as the Jesus Prayer: “Lord
Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner.”
In the Eastern churches especially, this prayer became most popular. It is silently recited
over and over throughout the waking hours, usually in rhythm with breathing. This is
why it is also known as the “prayer of the heart.” It is a prayer rich in theological and
spiritual meaning. The words form the essence of the Christian faith in echoing Peter:
“You are the Christ, the Son of the Living God.”
This prayer also emulates the words of the repentant publican who Jesus describes in
Luke’s Gospel: “Have mercy on me a sinner.”
The Church sets aside the first month of the year to honor of the holy name of Jesus—and
to remind us of the power of Christ's name and to encourage us to pray in His
name. Why not make a New Year’s resolution for 2016 to always have the Jesus Prayer
on your lips and in your heart?
Our prayer today: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.

Ювілейний Рік Милосердя – Січень 2016

Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
У цей Ювілейний Рік, Церква ставить перед собою чітке завдання виявляти
милосердя. Ця мандрівка починається з духовного навернення, і закінчується 20
листопада 2016, у неділю, присвячену Ісусові, Цареві Всесвіту і живому обличчю
Милосердного Отця. Ювілейні роки мають глибоку історію в єврейських писаннях.
Згідно книги Левіт, раби і ув'язнені були звільнені, борги - прощені, земля та майно
поверталися законним власникам. Найголовнішим у такий рік був вияв Божого
Милосердя. Так само, як стародавні євреї пробачали борги, так і сьогодні Церква, за
словами папи Франциска "має велике бажання проявити милосердя". Святіший
Отець чітко заявляє: "Це - відповідний момент, щоб змінити наше життя." В цей
Ювілейний рік Милосердя, Святійший Отець закликає грішників до покаяння,
нагадуючи нам, що "Бог не втомлюється нас прощати, ми є ті, хто шукає його
милосердя".
У своїй книзі, "Ісус з Назарету", Папа-емерит Бенедикт XVI говорить нам, що
означає народження Христа. "Він приніс Бога, і тепер ми знаємо його обличчя. Тепер
ми знаємо, шлях, яким ми, люди повинні прямувати в цьому світі. Ісус приніс Бога і
з Богом правду про те, куди нам прямувати та звідки ми прийшли".
Ранні християни прийшли до розуміння, що ім'я Ісуса є могутнім, і що промовляти
його ім'я було також молитвою. Святий Павло безперестанно молився цю давню,
коротку молитву відому, як Ісусова молитва: "Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
помилуй мене грішного».
У східних церквах, особливо, ця молитва стала найбільш популярною. Її мовчки
прочитують знову і знову протягом годин чування, як правило, в одному ритмі з
диханням. Саме тому вона також відома, як "молитва серця." Це молитва багата
богословським та духовним значенням, її слова творять суть християнської віри,
перегукуючись із словами Петра: "Ти Христос, Син Бога Живого".
Ця молитва також є в покаянних словах митаря, яку Ісус описує в Євангелії від Луки:
"Помилуй мене грішного."
Церква присвячує перший місяць року на честь святого імені Ісуса і пригадує нам
про силу імені Христа і спонукає нас молитися до Нього, взиваючи Його ім'я. Нехай
нашою постановою на цей рік стане постійна Ісусова молитва на устах і в серці!Наша
молитва сьогодні: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного!

