
Духовне відродження
парафія Святого Йосипа Обручника в м. Немирів

лист до парафіян № 5, квітень 2013

Парафiя – 
   твоя родина



Святий йоСиф – чоловік та обручник Діви Марії, 
опікун Господа Ісуса. Походив з роду царя Давида. На 
життя заробляв столярством. Будучи зарученим з Марі-
єю, довідався про таємницю чудесного Зачаття. Задумував 
таємно Марію залишити. Однак, після того, як Ангел роз-
повів йому, уві сні, правду про Тайну Зачаття, взяв Марію 
до себе, до дому в Назарет (Мт. 1-2; 13, 55; Лк. 1-2)

Підкоряючись декретові імператора Августина про пе-
репис населення, разом з Марією вирушає до Віфлеєму, 
саме тут і народжується Ісус. Після надання Дитині імені 

та представленні Її у Єрусалимській Святині, попереджений Ангелом уві сні 
про небезпеку, переховує Марію і Дитя у Єгипті. Після смерті Ірода поверта-
ється до Назарету. Остання згадка на сторінках Святого Письма про Йосифа, 
паломництво з дванадцятирічним Ісусом до Єрусалиму (Лк. 2, 41-52).

Вважається, що він помер ще до початку публічної діяльності Ісуса. Отці 
Церкви вихваляють Його чесноти та дивне покликання. Св. Йосиф є покро-
вителем: християнських родин, чоловіків, вагітних жінок, робітників, праців-
ників, економістів, вбогих, сиріт, помираючих… Від 1870 р., папою Пій ІХ 
св. Йосиф визнаний і оголошений покровителем Церкви.

З НАвЧАННя ЦЕРКви
«… святий Йосиф є батьком, хоч не досвідчив тілесного батьківства. І хоч 

не був біологічним батьком Ісуса, однак, здійснив у повноті роль батьківства. 
Тому що бути батьком, насамперед, означає бути служителем життя і 
зростання. Задля Христа святий Йосиф зазнав переслідувань, вигнань та 
вбогість, однак був мудрим і вірним служителем …».

                                                                                       папа Бенедикт ХVІ 

В  іконографії   Йосифа  
представляють з Дитятком Ісус 

на руках та з лілеєю. 
Його атрибутами часто виступають 

столярні інструменти.

Святого Йосифа Церква вшановує:
19 березня – св. Йосифа Обручника 

Діви Марії
1 травня – св. Йосифа робітника



АГАПЕ - звичай давньої Церкви, згідно з 
яким всі члени місцевої спільноти збиралися 
на спільну трапезу, під час якої завжди 
здійснювалася Євхаристія. Агапе, таким 
чином, відтворювала Тайну Вечерю. Також 
вона символізувала соціальну рівність всіх 
членів общини і їх єднання в Христі. Заможні 
турбувалися про харчі для бідних, проте й 
бідні вносили свою лепту або працю в спільну 
казну. На «вечері любові» всі обмінювалися 
поцілунком миру, тут читалися послання від інших Церков. 

Ось як описує агапе Тертуліан (письменник, який жив наприкінці ІІ - на поч. 
ІІІ ст.): «Наші невеликі вечері… називаються грецькою назвою агапе, яка означає 
любов або дружбу. Скільки б вони не коштували, витрати на них, які роблять віруючі 
із любові, є надбанням. Під час цієї трапези їдять бідні. Вечеря розпочинається 
молитвою до Бога. Коли (після вечері) умиють руки і запалять свічки, кожному 
пропонується вийти на середину і проспівати що-небудь на славу Божу із Писання 
чи від себе, хто як може. В кінці вечері також здійснюється молитва, якою вона і 
закінчується. Розходяться не штовхаючись і не тиснучись; але з тією ж скромністю 
і чистотою, з якими прийшли на зібрання; тому що тут наситилися не стільки їжею 
і питтям, скільки доброю наукою».

РодиНА, Сім’я – це перша спільнота, в ній ми живемо для інших. 
Протягом життя людина належить, окрім сім’ї, до інших спільнот – це 
парафіяльна спільнота, малі спільноти Церкви, колектив, в якому працюємо 
та ін. 

Церква – спільнота, родина єдності заснована Ісусом Христом. Бог і 
людина в Церкві об’єднується в одне тіло, щоб бути однією душею і тілом 
в Христі. Церкву називаємо Тілом Христа: «Ви ж – Христове тіло, і члени 
кожний зокрема» (1 Кор. 12, 27). 

Термін: «Церква – це тіло» - дуже багатий, щоб його зрозуміти потрібно  
шукати і творити стосунки з Богом і Церквою. Ми маємо можливість творити 
єдність з Христом і Церквою у нашій парафіяльній родині.



парафіяльна подія
Дорогі парафіяни та гості міста! 

1 травня 2013 р.  відбудеться християнська акція «ПАРАФІЯ – ТВОЯ РОДИНА». 
Розпочнеться вона о 1200 год. урочистою Літургією в храмі 

Святого Йосипа Обручника, 
після Євхаристії продовжиться спільним почастунком. 

Запрошуємо Вас прийняти участь в Агапе – трапезі любові, 
щоб відчути парафію своєю родиною. 

Також підтримати дану акцію Ви можете приділивши увагу людям, 
які Вас оточують. Запросіть своїх рідних 1 травня на побачення та зверніться 
до них з добрими словами і жестами, наповненими вірою, надією та любов’ю. 

МЕТА події полягає в тому, щоб ми знайшли час один для одного, 
відновили щире спілкування, влаштувавши для своїх рідних побачення. 
Взаємне зближення (побачення) дає можливість побороти неприязнь, 
досвідчити цінність родини, як важливої частини парафії.

Господь чекає від нас взаємної любові, відкритості, щоб ми були в Ньому 
одним і любили ближніх, як Він полюбив нас. 

«Це Моя заповідь, щоб ви любили один одного, 
як Я вас полюбив!». 

                                       (Йо. 15, 12)  

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ:

НЕДІля, 28 квітня 2013 р.  
Цього дня під час Служби Божої (900) буде виголошена катехеза на тему даної 
події.

СЕРЕДа 1 травня 2013 р. - ХРаМОВЕ СВяТО
о 1200  год. розпочнеться Служба Божа (під час знаку миру звернись до 
ближніх з добрим словом). Після літургії – спільний  почастунок – агапе. 
В цей день також в своїх родинах запрошуємо один одного на «побачення», 
та складаємо добрі побажання.

Любов – це смерть власного «я» (его). 
Якщо Бог полюбив мене так, що віддав 
своє життя, то і я, люблячи, вмираю для 
свого егоїзму на користь ближнього. 
Любов – це те, що є добром для моєї 
близької особи.


