Jubilee Year of Mercy – March 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
The Great Lent is the time when we focus on taking up our daily cross in imitation of Christ. The
cross we bear is about more than suffering a serious disease or the death of a loved one or living
without enough income to cover expenses. It means sacrificing our own will to that of the
Father’s—doing what He wants, not what we want.
It’s a paradox, though, that in sacrificing our own will, we find true freedom. This is what Jesus
meant when he said “My yoke is easy, my burden light.”
For the more we rely on others or others rely on us, the less free we are to go wherever we wish to
go, pursue whatever we wish to pursue and do whatever we wish to do. Love constrains us. And
in a society devoted to personal self-fulfillment, the cost of love often seems too high. For
followers of Jesus, the “free” person is the one no longer plagued by the burdensome quest for
money, pleasure, possessions, social status or political power—the very things that our culture
says will satisfy our deepest wants and make us happy.
In proclaiming the Year of Mercy, Pope Francis invites us to make a pilgrimage to the Holy Door
of St. Peter’s Basilica or to one of the Holy Doors in cathedrals and designated churches throughout
the world. There is another kind of pilgrimage we can make, one that doesn’t involve travel. We
can make a pilgrimage of the heart this year.
We are now on Lenten journey, a kind of pilgrimage whose destination is the glorious resurrection
of Christ. During such a pilgrimage, we endeavor to come closer to Christ. It happened to St. Paul
during his now-famous journey to Damascus, where he had been planning to continue his
persecution of Christians. But Christ caught him up short, and Saul was transformed to Paul—a
new man.
Saint John Chrysostom says about Paul’s conversion: “The most important thing was that he knew
himself to be loved by Christ. Enjoying this love, he considered himself happier than anyone else.”
Our entire life, in fact, is a pilgrimage during which we seek to learn the ways of God. This why
the Psalmist says: “When will I come to the end of my pilgrimage and enter the presence of God?”
Our prayer today: We thank you today, Lord that in your merciful cross we find true freedom.

Ювілейний Рік Милосердя – Січень 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
Великий Піст - це час, коли ми зосереджуємося на наших щоденних хрестах у наслідуванні
Христа. Носіння хреста є більше, ніж страждання через серйозне захворювання, смерть
близької людини або життя без засобів існування. Це означає, підпорядкування своєї волі
Небесному Отцеві та виконання Його волі.
Хоча це парадоксально, проте, жертвуючи своєю волею, ми знаходимо справжню свободу.
Власне це мав на увазі Ісус, коли сказав: "Ярмо бо Моє любе, а тягар мій легкий."
Чим більше ми покладаємося на інших чи інші покладаються на нас, тим менше ми є вільні,
щоб іти туди, куди ми хочемо йти, продовжуючи робити все, що ми хочемо робити. Любов
є мотивом наших вчинків. У суспільстві, де все спрямоване для особистої самореалізації,
вартість любові часто здається занадто високою. Для послідовників Ісуса, "вільна" людина
- це та, котру не обтяжує пошук грошей, задоволення, майно, соціальний статус або
політична влада, тобто усе те, що в нашій культурі задовільняє наші найглибші бажання та
робить нас щасливими.
Проголошуючи Рік Милосердя, Папа Франциск запрошує нас здійснити паломництво до
Святих Дверей Собору Святого Петра або до інших дверей у призначених церквах по
всьому світі. Існує ще один вид паломництва. який ми можемо зробити, той, який не
включає в себе поїздку. Ми усі можемо здійснити паломництво серця у цьому році.
Зараз ми усі переживаємо час Великого Посту, своєрідне паломництво, метою якого є
славне Воскресіння Христове. Під час цього паломництва, ми докладаємо всіх зусиль, щоб
наблизитися до Христа. Це пережив Св. Павло під час своєї відомої подорожі до Дамаску,
де він планував продовжувати переслідування християн. Але Христос наздогнав його і
Павло став новою людиною.
Святий Іван Золотоустий говорить про навернення Павла: "Найголовніше, що він сам
зрозумів, що Христос полюбив його. Насолоджуючись цією любов’ю, він вважав себе
щасливішими, ніж будь-хто інший." Наше життя, по суті, є місцем паломництва, під час
якого ми прагнемо вивчати шляхи Господні. Тому псалмопівець каже: «Коли я прийду до
кінця мого паломництва і увійду в присутність Бога?"
Наша молитва сьогодні: Ми дякуємо Tобі сьогодні, Господи, за те, що через твій
милосердний хрест ми знаходимо справжню свободу.

