Jubilee Year of Mercy – September 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
We extol You, O Christ the Giver of Life and we honor your precious Cross!
We honor the precious Cross! Therefore, the Cross on which Christ was crucified, instead
of being a sign of sadness and mourning has become the sign of the greatest joy, the sign of the
strengthening of faith and hope. It has become the throne of love, the sign of mercy, proof of
forgiveness, the carrier of grace and the flag of peace.
At the same time the Cross is the mystery of our faith – the mystery of the redemption of
mankind. How can we explain this mystery? It cannot be the subject of human investigation and
human philosophy, but is experienced through sincere faith and love and our humble
thanksgiving to God.
St. John Chrysostom writes of this: “Everything that is done for our sanctification is done
in the sign of the cross. If we have to be reborn, this is done in the sign of the cross (baptism).
When the mysterious food is prepared for us, it is done in the sign of the cross. Whenever any
ritual is done we see the sign of the cross everywhere. Everything that is done in the service that
relates to man’s sanctification is done in the sign of the holy Cross.” We are reminded by St.
Cyril of Jerusalem says, “Let us not be ashamed to confess the Crucified. Let us make with
confidence the sign of the Cross with our fingers on the forehead and all things – the bread which
we eat, the glass which we drink, in our comings and goings, when we lay down and get up,
before walking and before resting let us not forget this sign!”
We celebrate the Cross as a holy sign which helps us strengthen our faith. It is the sign
which strengthens our hope in the victory of God and His justice. We wear it on ourselves and
carry it in ourselves as a sign of God’s mercy towards mankind and we experience it as a sign of
our mercy towards our neighbor. The Cross is a sign that witnesses to the fact that God forgives.
At the same time, the Cross is a sign of our will to forgive. The Cross calls us to preach the
crucified and resurrected Lord. It reminds us of all the things that our Savior did, who was
crucified for our salvation. The Cross calls us to always proclaim “Christ crucified …. the power
of God and wisdom of God” (I Cor. 1:23-24).
Our Prayer: “We extol You, O Christ the Giver of life, and we honor Your precious
cross, through which we have been saved from the bondage of the enemy.”
Our activities: As we elevate the Cross of Christ, let us lift our souls and hearts higher towards the
crucified Lord. Let us have a deeper and stronger experience of His Cross, in our daily lives and
activities.

Ювілейний Рік Милосердя – Вересень 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і почитаємо Твій дорогоцінний Хрест!
Ми почитаємо дорогоцінний Хрест! Таким чином, Хрест, на якому був розп'ятий Христос,
не став знаком смутку і жалоби, але став знаком найбільшої радості, знаком зміцнення віри
і надії. Він став престолом любові, знаком милосердя, виявом прощення, носієм благодаті і
прапором світу.
Водночас Хрест - це таємниця нашої віри, таїнство відкуплення людства. Як ми можемо
пояснити цю таємницю? Вона не може бути предметом людського дослідження і людської
філософії, але її можна пережити шляхом щирої віри і любові та нашої скромної подяки
Богові.
Святий Іван Золотоустий пише про це: "Все, що робиться для нашого освячення робиться
за допомогою знаку хреста. Якщо ми повинні відродитися, то це лише може статися через
знак хреста у таїнстві Хрещення. Коли для нас готується таїнственна їжа, тоді це
відбувається через знак хреста. Кожного разу, коли має місце будь-який обряд чи
богослуження, тоді ми всюди бачимо знак хреста. Все, що відбувається під час служби, яка
відноситься до освячення людини, робиться із знаком святого Хреста. "Ми згадуємо, що св.
Кирило Єрусалимський говорить: «Давайте не будемо соромитися визнавати Розп'ятого
Христа. Давайте зробимо впевнено знак хреста нашими пальцями на лобі та на всіх речах,
на хлібі, який ми споживаємо, на напитку, який п’ємо, під час свого приїзду і від'їзду, коли
ми лягаємо і встаємо, перш, ніж готуємося до відпочинку, не забуваймо про цей знак
хреста!"
Ми вшановуємо хрест, як священний знак, який допомагає нам зміцнити нашу віру. Це знак,
який зміцнює нашу надію на перемогу Бога і Його справедливості. Ми носимо його на собі
і в своїй душі, як знак Божого милосердя до людства, і ми відчуваємо, це як знак нашого
милосердя по відношенню до ближнього. Хрест є свідченням того, що Бог прощає.
Водночас, Хрест є знаком нашого бажання прощати. Хрест закликає нас проповідувати
розп'ятого і воскреслого Господа. Він нагадує нам про всі добродійства, які наш Спаситель,
будучи розп'ятий заради нашого спасіння зробив для нас. Хрест закликає нас завжди
проголошувати "розп'ятого Христа .... Божу силу і Божу мудрість." (I Кор 1: 23-24).
Наша молитва: "Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і почитаємо Твій дорогоцінний
хрест, через який ми були врятовані від неволі ворожої."
Наша діяльність: Подібно, як ми піднімаємо Хрест Христовий, так піднесімо наші душі і
серця до розп'ятого Господа. Відчуймо глибше і сильніше Його Хрест в нашому
повсякденному житті і діяльності.

