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СО Л І Д А Р Н И Й  З  Т В О Р І Н Н Я М



  Слава Iсусу Христу!
Улюблені брати і сестри. Дорогі парафіяни! Від усього серця радію, що парафія 
Святого Йосипа Обручника у м. Немирів, не зважаючи на малу активнівність, 
часом і людську байдужість, вже третій рік реалізує 
ПРОГРАМУ ВІДНОВИ ТА ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ ПАРАФІЇ.
В першому році ми працювали над темою «ЗУСТРІЧ» і в спільно пережитих 
парафіяльних подіях усвідомлювали, що без зустрічі немає спільноти (родини, 
Церкви, суспільства). Коли зустрічаємось, маємо можливість допомогти нашим 
один одному. В спільних зустрічах нам товаришували парафіяльні події:
1.Свято св. Миколая – «А ти можеш бути святим Миколаєм?»,
2.Урочистість Богоявлення – «Ділімося вірою, як хлібом!»,
3.Попільна середа – «Вимкни TV, щоб почути рідних»,
4.Страсна П’ятниця – «Шануй ближнього, як Ісуса!»,
5.Храмове свято – «Парафія – твоя родина»,
6.Урочистість Божого Тіла – «Ти – храм Бога живого!».

В другому році реалізації Програми ми працювали 
над темою «ПРИМИРЕННЯ». З власного життя знаємо, що без примирення важ-
ко зустрічатись з тими, хто нас скривдив, чи кого ми скривдили. Тому в мину-
лому душпастирському році ми працювали над примиренням в різних сферах 
нашого життя:
1.Воздвиження Всечесного Хреста – «Через поєднання до щастя в родині»,
2.Спомин Вірних померлих – «Звільни себе і померлих!»,
3.Вігілія Різдва Христового – «В перепрошенні наша сила!»,
4.День Злуки – «А нас з’єднає Любов?»,
5.День перемоги – «Будь миротворцем!»,
6.Попільна Середа – «Жертвуй пробачення!»,
7.Зішестя Святого Духа – «Відкриймо серця на Духа радості!».

Розпочинаємо наступний душпастирський рік 2014–2015, який відкриває перед 
нами перспективу «БРАТЕРСТВА». Усі ми брати і сестри в Ісусі Христі. Господь 
обдарував нас даром примирення. Він перший нам прощає і прагне, щоб і ми, 
пробачаючи, жили в братерстві, взаємній любові і мирі, зустрічаюсь один з од-
ним без жодних тягарів.

Реалізуючи програму віднови та євангелізації нашої парафії, прагнемо стати 
громадою вірних, яка буде подобатись Богу. Згідно ІІ Ватиканського Собору па-
рафією - «спільнотою спільнот».

о. Руслан Кармаліта



В світі все більше бракує солідарності між людьми, 
а також між Божим творінням і людиною, як вінцем творіння. 

Людина не шанує творіння, а використовує його для власної користі. 
Святе Письмо нагадує нам про необхідність 

братерського ставлення один до одного: 
«Любіть один одного братньою любов’ю. 

Пошаною один одного випереджайте» (Рим. 12,10).
________________________________________________________

Святий Франциск Ассизький 
(1181-1226 рр.), Засновник ордену францисканців, 
покровитель екологів. Підкреслював духовну 
рівноправність з природою, проповідував любов 
і співчуття до всього живого, намагався замінити 
ідею про безмежність панування людини на ідею 
рівності усіх живих створінь, включаючи людину. 
«Якщо мене вважають святим, а я не буду вести 
життя святого, то я лицемір». 

цією молитвою заохочуємо помолитись в неділю 28 вересня

Вихваляємий Ти, мій Господь, і за сестру місяць і зірки, які на небі ти 
створив яскравими, коштовними і прекрасними. Вихваляємий Ти, мій 
Господь, за брата вітра і за повітря, і хмари, і ясність, і всяку погоду... 
Вихваляємий Ти, мій Господь, за сестру воду, яка корисна вельми і 
доступна, і цінна, і чиста. Вихваляємий Ти, мій Господь, за сестру нашу 
матір землю, яка нас підтримує і спрямовує, і виробляє різні плоди з 
яскравими квітами і травою...

цією молитвою пропонуємо помолитись в суботу 4 жовтня

О, Боже! Вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми сіяли любов там, 
де панує ненависть; Прощення там, де панує кривда; Мир там, де панує 
незгода; Надію там, де панує розпач; Світло там, де панує темрява; 
Радість там, де панує смуток. Вчини так, щоб ми могли не так шукати 
відради, як давати її; не так шукати розуміння, як розуміти; Не так 
шукати любові, як любити. Бо, даючи – одержуємо, прощаючи – 
отримуємо прощення, а помираючи – народжуємось до життя вічного. 
Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.



парафіяльна подія

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
«Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли 
є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіте мою 
радість; думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, 
згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи з марної слави, але 
вважаючи в покорі один одного за більшого від себе; майте на увазі 
користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які 
були й у Христі Ісусі» (Фил. 2, 1-5)

ПРАГНЕМО за прикладом св. Франциска Ассизького побачити усю 
природу як відображення Бога-Творця. Святий вмів в кожному бачити 
присутність Бога і бажав, щоб люди прославляли Бога в кожній 
створеній істоті і захоплювалися їх індивідуальністю. 
ЗАОХОЧУЄМО в неділю 28 вересня прославляли Бога в кожній створеній 
істоті роздумуючи над молитвою-гімном св. Франциска. 
ПРОПОНУЄМО. 4 жовтня в колі своєї сім’ї помолитися молитвою 
святого Франциска до Бога - Отця усіх,  щоб допоміг  кожному з нас 
бути людьми, здатними до братерських стосунків.

«Нарешті, всі ви будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, 
милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, 

а, навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, 
щоб успадкувати благословення» (1 Пт. 3,8-9)

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ: 
Неділя :   28 вересня 
Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події.

«Господь покликав нас не стільки для 
нашого спасіння, скільки для спасіння 

багатьох» (девіз св. Франциска)


