Jubilee Year of Mercy – August 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
The Most Perfect Example of Mercy – Mary the Mother of God
Mary is the mercy of God. Mary the Mother of God is a perfect model of God’s mercy!
Our Blessed Mother is the perfect example of mercy. Jesus Christ is the revelation of that same
mercy — He is the Merciful One. But Mary is what mercy received looks like. In her, God’s
merciful love is most deeply rooted; she is the one who is filled with His merciful grace. She was
closest, in every sense, to the Cross, where the mystery of God’s mercy triumphed. She is the one
who submitted most perfectly to His holy will, which is Love and Mercy itself.
Mary is the perfect vessel of Mercy! Mary “obtained mercy”, said Saint John Paul II, “in a
particular and exceptional way, as no other person has.” She received the fullness of God’s mercy
by her Immaculate Conception. She was, from the first moment of her existence, protected and
preserved from original sin. Her Immaculate Conception doesn’t mean she didn’t need God’s
mercy, it means that she has received God’s mercy completely.
No part of her life, no moment of her existence was apart from the loving mercy of her RedeemerGod. Mary wasn’t just the vessel of mercy, but the channel of mercy to the world. She is the one
through whom the Mercy of God flows to the otherwise-parched world. Mary is the co-mediatrix
of God’s mercy in the world. She gave her free yes to God’s will through her whole life, but
particularly at the Incarnation and at the foot of the Cross. She was the means by which Mercy,
the Love of God towards sinners in Jesus Christ, entered the world. If mercy is God’s love for His
creatures, then Mary is what mercy looks like at its fullest. Mary is the creature to whom grace
and mercy has been given most completely. In that sense, Mary looks like mercy because she has
been completely transformed by Mercy. She is the daughter of Mercy who has become the Mother
of Mercy – Mother of God.
Our Prayer: “Today heaven indeed opens its bosom to receive the Mother of the One Whom
the universe cannot contain. The earth gives back the Source of life and receives the
blessing of the Lord. The choir of angels and apostles look with awe as they see the One
who gave birth to the Prince of life now herself pass from life to life.”
Our activities: We all are called to imitate Mary, Mother of God. We all are called to
sainthood. We all have the same potential to achieve the heavenly glory .We all been saved
by Christ passion, cross, and resurrection. But, do we believe in these words? We too need
to place our gaze on the Lord, we too must fix our eyes on our Savior, and then we will be
able to walk through our lives toward the heavenly Jerusalem to meet the Mother of our
Lord Jesus Christ!

Ювілейний Рік Милосердя – Серпень 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
Пресвята Богородиця – найдосконаліший образ Милосердя
Пресвята Богородиця є виявом Божого милосердя. Марія є ідеальною моделлю Божого
милосердя! Наша Небесна Мати є прекрасним прикладом милосердя. Ісус Христос є
одкровенням цього милосердя, адже Він сам є Милосердний. Марія є сповненням
милосердя. У ній, милосердна Божа любов є найбільш вкорінена; вона є сповнена Його
милосердя і благодаті. Вона стояла найближче до Хреста, де таємниця Божого милосердя
восторжествувала. Вона є тією, хто найдосконаліше виконував Його святу волю, яка є
любов’ю і милосердям.
Марія є ідеальним носієм Милосердя! Марія "осягнула милосердя", сказав Святий Іван
Павло II, "особливим і вийнятковим чином, як ніхто інший." Вона отримала всю повноту
Божого милосердя через її Непорочне Зачаття. Вона була, з першого моменту свого життя,
захищена і збережена від первородного гріха. Її Непорочне Зачаття не означає, що вона не
потребує Божого милосердя, це означає, що вона повністю отримала Божу ласку.
Жодна частина її життя, жоден момент її існування не був позбавлений люблячого
милосердя її Відкупителя. Марія не була лише посудиною милосердя, але каналом
милосердя для світу. Вона є тією, через яку Боже Милосердя спливає на спраглий світ. Вона
є посередницею Божого милосердя у світі. Вона добровільно прийняла Божу Волю, кажучи:
так волі Божій через все своє життя, а особливо під час Воплочення її Сина та біля підніжжя
хреста. Вона була засобом, за допомогою якого Милосердя, Божа любов до грішників в Ісусі
Христі, увійшли у світ. Якщо Боже милосердя полягає у Його любові до творінь, то Марія
є образом милосердя у всій його повноті. Марія є істотою, кому благодать і милосердя були
дані у найбільшій повноті. У цьому значенні, образ Марії повний милосердя, бо вона була
повністю перемінена Милосердям. Вона є дочкою Милосердя, яка згодом стала Матір’ю
Милосердя, Богородицею.
Наша молитва: "Сьогодні небо дійсно відкриває своє лоно, щоб отримати Матір Того,
Кого всесвіт не може вмістити. Земля повертає джерело життя і отримує благословення
від Господа. Хори ангелів і апостолів дивляться з благоговінням, бачивши ту, яка породила
Дателя життя і зараз сама переходить від життя до життя".
Наша діяльність: Ми всі покликані наслідувати Марію, Божу Матір. Ми всі покликані до
святості. У нас всіх є один і той же потенціал для досягнення небесної слави Ми всі були
спасенні через Христові страждання, хрест і воскресіння. Але чи ми віримо в ці слова? Нам
слід звернути наш погляд на Господа, спрямувати наш зір на нашого Спасителя, і тоді ми
зможемо прямувати через наше життя до небесного Єрусалиму, щоб там зустріти Матір
нашого Господа Ісуса Христа!

