Жива парафія –
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ ХРИСТОМ
Починаючи з 2011 року,
Блаженніший Святослав
разом з єпископами УГКЦ
звертає нашу особливу увагу
на оживленя парафіяльного
життя як на основу дальшого розвитку нашої Церкви,
оскільки парафія є місцем
зустрічі з Живим Христом,
простором для духовного
зростання і проголошення
Доброї Новини, якою можемо ділитися з іншими. Наш Синод закликає всіх
разом і кожного зокрема роздумувати і працювати над розвитком парафіяльної спільноти
і тим самим брати активну участь у місії Церкви,
плекаючи такі аспекти життя парафії:
· БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ
· ЛІТУРГІЯ І МОЛИТВА
СЛУЖІННЯ
БЛИЖНЬОМУ
·
· ПРОВІД – УПРАВЛІННЯ ДАРАМИ
· СОПРИЧАСТЯ – ЄДНІСТЬ
· МІСІЙНИЙ ДУХ
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богоявлення

господа нашого ісуса христа
Тропар, глас 1: Коли в Йордані хрестився
ти, Господи, Троїчне явилося поклоніння:
бо Родителя голос свідчив тобі,
возлюбленим Сином тебе називаючи;
і Дух у виді голубинім засвідчив
твердість слова. Явився ти, Христе Боже,
і світ просвітив, слава тобі.
Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній
і світло твоє, Господи, знаменувалося на нас,
що зі зрозумінням оспівуємо тебе: Прийшов
єси і явився єси – Світло неприступне.

Йорданське БЛАГОСЛОВЕННЯ
отця і глави УГКЦ
Блаженнішого Святослава
Дорогі в Христі брати і сестри!
Сьогодні до вас завітав священик-душпастир
з нагоди радісного празника Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Дозвольте й мені
відвідати ваш дім і поблагословити кожного з вас
йорданським благословенням для кращого розуміння цього празника та для сповнення його благодаті у вашому житті.
Це велике свято називаємо «Богоявленням»,
бо в ньому Бог об’являє нам себе, відкриває нам,
ким Він є: Один у Трьох Особах – Отець, Син і Дух
Святий. Подія Хрещення Ісуса Христа – це початок Його місії на землі. Бог Отець благословляє
свого возлюбленого Сина для сповнення Його
посланництва: звершити спасіння людського
роду, перемогти кожне лукавство і у Святому Дусі
попровадити нас до Небесного Отця.
Що означає для нас це свято? Ми, що через
хрещення в ім’я Святої Тройці стали возлюбленими Господніми синами і дочками, також покликані поширювати Боже благословення у світі. Нехай
ця вода, якою сьогодні окроплюється ваш дім, зробить вас носіями йорданського благословення для
зцілення духовної немочі і для духовного росту.
Недавно наша Церква розпочала програму
пасторального оновлення під назвою «Жива па-

рафія – місце зустрічі з живим Христом». Ця програма має охопити не тільки наші парафіяльні
спільноти, а й кожен дім та кожну людину, що
живе Божим духом. Тому заохочую вас:
1. Глибше пізнавати свою віру – хай ваш дім
буде місцем читання духовної літератури, особливо Святого Письма та Катехизму нашої Церкви,
і місцем, де можна вільно обговорювати питання
святої віри.
2. Молитися разом – родина, яка у Святому
Дусі молиться разом, постійно черпає силу з живої присутності Ісуса Христа та росте в любові до
нашого Отця Небесного, в мирі й злагоді.
3. Допомагати іншим – хай ваша сім’я буде
іконою Божого добра і любові у світі, щоб у ваших
добрих ділах можна було пізнати Отця вашого,
що на небесах. Діла милосердя у світі – це ваша
жива проповідь і живе свідчення про дію Христа
у вашому житті.
Як Церква ростімо усі разом у пізнанні Бога,
у спільній молитві та в любові до ближнього. А це
йорданське благословення нехай додасть вам
сили щоденно в радості виконувати своє покликання жити добрим, чесним і боговгодним життям у родинній спільноті дітей Божих.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця та причастя Святого Духа нехай
буде з усіма вами!
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