Jubilee Year of Mercy – April 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
In this Year of Mercy, Pope Francis encourages us “to experience the opening of our hearts
to those living on the outermost fringes of society” and to “keep alive the desire to know how to
welcome the numerous signs of the tenderness which God offers to the whole world and, above
all, to those who suffer, who are alone and abandoned, without hope of being pardoned or feeling
the Father’s love” (Misericordiae Vultus, Pope Francis).
We know how the poor need help. We know how the sick need healing, how the oppressed
need justice, how the grieving need comfort. We know how the spiritual life needs exercise, with
daily prayer, meditation, study, and the companionship of kindred, seeking souls. Being people of
the resurrection, graced with this knowledge, it is our calling to talk to people on the road and
announce the Good News of the risen Christ to them. During this period of contemplating Christ’s
mercy, we are reminded that Jesus not only preached mercy, but He put into action works of mercy
as He assisted the poor, consoled the lonely and outcast, relieved suffering and affliction and taught
the ignorant. No one person can give what they do not have, thus each one of us must know Christ
personally. We need to know Him personally so that we can go out and proclaim Him to every
person we encounter.
Today is our time of joy and renewed evangelical spirit to proclaim the Good News of the
risen Christ to others. Our parish communities should become places to encounter the living
Christ! This is what Christ is inviting us to do! This is the day that Lord has made, let us exalt
and rejoice in it. This is the calling to each of us, so we may bring this joy of encountering, the
risen Christ to others. Will we be able to share this personal encounter with the risen Christ with
our families, our friends, and people we encounter in our daily lives? Let us experience this Easter
season joy and let us radiate this joy in our lives. Let the Mercy of Christ shine in our lives and
deeds!
Our activities for the Easter Season:
Attached with this month column please find a practical suggestion for living in the Year of Mercy
“Mercy begins with me”. Let us all incorporate the Corpral and Spiritual Works of Mercy into our
daily lives!

Ювілейний Рік Милосердя – April 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
В цьому Році Божого Милосердя, Папа Франциск закликає нас "відкривати наші
серця до тих, хто живе на периферії суспільства" і "постійно прагнути пізнавати численні
шляхи зустрічі знаків ніжності, яку Бог пропонує цілому світові і, перш за все, тим, хто
страждає, хто самотній і покинутий, позбавлений будь-якої надії на помилування та
любов Отця." (Misericordiae Vultus, Папа Франциск)
Ми знаємо, що бідним потрібна допомога, хворим - зцілення, пригнобленим справедливість, сумним - потіха. Нам також відомо, що в духовному житті потрібно
практикувати щоденну молитву, розважання та бути у сопричасті з іншими. Будучи людьми
воскресіння, усвідомлюємо, що нашим покликанням є спілкування з іншими людьми на
життєвому шляху та проголошення їм Доброї Новини про воскреслого Христа.
Водночас споглядаючи на Боже Милосердя, ми повинні пам'ятати, що Ісус не тільки
проповідував про милосердя, але чинив діла милосердя, допомагаючи бідним, втішаючи
самотніх і знедолених, полегшуючи страждання терплячих та навчаючи невчених. Жодна
людина не може ділитися тим, чого вона не має, тому кожен з нас повинен особисто
пізнавати Христа з метою проповідувати про Нього кожній людині, яку зустрічаємо.
Сьогодні - час радості і оновленого євангельського духу, щоб благовістити іншим
про воскреслого Христа. Наші парафіяльні спільноти повинні стати місцем зустрічі з живим
Христом, який запрошує нас до цього. «Це день, що його сотворив Господь, возрадуємося
і возвеселімся в ньому!» Покликанням кожного з нас є нести цю радість зустрічі з
воскреслим Христом іншим. Чи ми зможемо ділитися цією особистою зустріччю з
воскреслим Христом з нашими сім'ями, друзями, та з іншими людьми, яких ми зустрічаємо
в нашому щоденному житті? Нехай ця радість перебуває у кожному з нас у цей Пасхальний
час і випромінюється в нашому житті! Нехай Боже Милосердя освітлює наше життя та усі
наші вчинки!
Наше завдання у цей Пасхальний час:
Разом із цією статтею надсилаю практичні пропозиції Року Милосердя “Милосердя
починається від мене”. Отже, намагаймося виконувати діла милосердя щодо тіла та душі у
нашому щоденному житті!

