Jubilee Year of Mercy – June 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
Summer with God
Now that we’re halfway through the Year of Mercy, it would be a good idea to have an honest gutcheck and ask yourself: “How am I doing?” Does your life feel any more mercy full? Can you
name one or two concrete instances in which you either extended or received mercy in a
significant, lasting way?
Now the summer vacations are upon us! Whether your summer is filled to the brim with work,
activities, and trips or if your summer has no real direction at the moment, God has a challenge for
each of us. We need to take some time to do something for someone else by performing corporal
works of mercy. The corporal works of mercy come to us from Matthew 25:34-40, where Jesus
tells us that whatever you did to the least of these, you did it to Him. As Pope Francis said, “True
power is service. The Pope must serve all people, especially the poor, the weak, the vulnerable.”
If he can do it, so can you!
We can preform the corporal works of mercy in a very simple way:
Make sandwiches and pass them out to the homeless; Keep granola bars in your car to pass out to
people in need at stoplights; Pick up leftovers at a local grocery store, bakery, or restaurant and
deliver them to a food bank or homeless shelter; Take a friend out to lunch, your treat; Keep a list
of local food banks and soup kitchens on hand to pass out to those you encounter around your town
who could use such services; Volunteer at a food bank; Serve at a soup kitchen; Prepare and take
a meal to someone in your community who is seriously ill or welcoming home a newborn; Pass
out water bottles to the homeless; Pay for the coffee of the person behind you at a coffee shop;
Take a cold glass of water to a neighbor doing yard work; Donate baby formula to a local
pregnancy help center; Work a drink station at a local charity race; Go through your closet and
give away what you don’t need; Host a clothing drive and donate the items; Knit, crochet, or sew
baby blankets for your local pregnancy help center; Volunteer to do manual labor to help in the
upkeep of a homeless shelter; Become a mentor to a foster child; Send a care package with special
treats to an orphanage; Help a family working towards adoption by hosting a fundraiser for them;
Volunteer at a hospital; Volunteer to call Bingo at a nursing home; Send flowers or a card to
someone you know who is in the hospital; Visit a seriously or terminally ill member of your parish;
Donate bibles and/or spiritual reading materials to a needy person; Attend wakes and/or funerals
of those you knew.
Our Prayer for the summer season: May we walk with You, o, Lord, this summer in whatever
we do, wherever we go. Help us to walk with honesty and with courage, with respect and with
love, with concern for the feeling of others, with mercy for other people, especially for those in
need. Amen.
Our activities for the summer season:
God has a challenge for each of us. We need to take some time to do something for someone else
by performing works of mercy!

Ювілейний Рік Милосердя – Червень 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
Літо з Богом
Ми дійшли до половини Року Божого Милосердя, тому варто було б зробити добрий іспит
сумління та запитати себе: чи у нашому житті є прояви милосердя? Пригадайте приклад
прояву милосердя з вашого боку до інших або інших до вас.
Наближаються літні канікули. Якщо ви протягом цього літа працюватимете,
подорожуватимете, або ще не маєте чітких планів на літо, то Господь має плани для
кожного з нас. Нам слід присвятити час для виконання діл милосердя щодо інших. Про діла
милосердя щодо тіла читаємо в Євангелії від Матея 25:34-40, де Ісус розповідає про те, що
ми робимо одному з найменших братів, це ми робимо Йому. Папа Франциск сказав:
“Справжня влада – це служіння. Папа повинен служити всім людям, зокрема вбогим,
немічним, опущеним.” Якщо він це може зробити, тоді нам це також буде можливим!
Ми можемо здійснювати діла милосердя щодо тіла таким чином: зокрема, приготувати
бутерброди для бездомних, завжди мати у своєму авті солодкі батончики, щоб роздати
потребуючим, які просять на світлофорі, взяти та передати залишки їжі у ресторані чи в
продуктовому магазині до притулку для бездомних чи агенції, яка забезпечує продуктами
безхатченків та бідних. Запросіть на обід свого приятеля, почастувавши його. Складіть
список місцевих агенцій, які забезпечують продуктами безхатченків та бідних, та поширте
цю інформацію з тими, кому вона потрібна у вашому місті. Присвятіть час для
волонтерської допомоги місцевим агенціям, які забезпечують продуктами безхатченків та
бідних. Приготуйте їжу для важко хворих у вашій спільноті або для тих, у кого
народилася дитина. Подайте пляшку води безхатченку. Подаруйте каву людині, яка
стоїть у черзі за вами у кав’ярні. Подайте шклянку води особі, яка працює на городі.
Подаруйте пакет дитячого харчування місцевій пологовій установі. Поділіться
одягом, який ви не одягаєте потребуючим. Подаруйте ковдри для дитячого
пологового центру, пошивши їх власноруч чи купивши. Пожертвуйте свою
волонтерську працю для допомоги у притулку для безхатченків. Станьте
наставником для прийомної дитини; Відправте посилку в дитячий будинок;
Допоможіть родині, яка намагається адаптувати дитину, організувавши збір коштів
для них; присвятіть свою волонтерську працю у госпіталі. Організуйте гру «Бінго» в
будинку для літніх людей; Надішліть квіти або листівку вашим знайомим, які
знаходяться в лікарні; Відвідайте серйозно або невиліковно хворого члена вашої
парафії. Подаруйте Біблію або духовну літературу для читання потребуючому; Візміть
участь у похоронних богослуженнях за тих осіб, кого ви знали.
Молитва на літо: Просимо Тебе, Господи, бути з нами цього літа у всьому, що ми
робимо, всюди, куди ми йдемо. Допоможи нам подорожувати чесно з повагою та з
любов’ю, з турботою про інших, виявляючи милосердя до інших, особливо до
потребуючих. Амінь. Постанова на цей літній сезон: Господь закликає нас усіх
присвятити час для інших, виконуючи діла милосердя.

