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СПІЛЬНОТА – 
ШЛЯХ ДО СПАСІННЯ

Прямуємо до сПільноти святих



  БУТИ В СПІЛЬНОТІ СВЯТИХ

1 листопада Католицька Церква молитовно згадує Всіх Святих – як офі-
ційно проголошених, так і тих, чиї імена відомі лише Богу. 

«Будьте святі, як і Я є Святий». Такими словами Господь звернувся до 
людей. Бог бажає, щоб ми були подібні до Нього. Святі не тільки вказали 
нам дорогу, якою йшли до Бога, а й, перебуваючи вже з Богом в небі, по-
стійно заступаються за нас перед Ним. Ми можемо просити їх про допо-
могу в досягненні святості.

Святість – це також щоденна вірність Господу, яка проявляється в по-
читанні Бога щирим серцем та виконанні щоденних обов’язків з любові до 
Бога та ближнього. Для святості потрібні щоденні малі кроки, свідчення 
життям про те, що ми є християнами - Божими дітьми.

Урочистість Всіх Святих вказує на єдність Христової Церкви і мету її 
земної подорожі. Містичне Тіло Христове включає в себе Церкву торже-
ствуючу (спільнота святих у Небі), Церкву подорожуючу на землі та Церк-
ву страждаючу (чистилище). Торжествуюча Церква перебуває в безпе-
рервному спілкуванні з двома іншими частинами єдиної спільноти вірних 
та допомагає їм досягти повної єдності з Богом та з собою. 

Урочистість Всіх Святих і наступний за нею день спомину всіх померлих 
вірних вказують на необхідність усвідомлення відповідальнос-
ті членів Церкви одне за одного та на ролі спільноти в спасінні 
людства. Самотужки неможливо стати християнином і спас-
тися. Спілкування християн в любові та істині дає підстави їх 
спільноті називатися Христовою Церквою.

_______________________________________________

«Спільнота для нас – це друга сім’я, духовна. 
Всі ми є братами й сестрами у Христі. Головним в нашій 

спільноті є те, що у нас немає «своїх» та «чужих», 
немає «свого»  та «чужого» горя, «своєї» та «чужої» 

радості. Все у нас спільне! А головне – 
молитва один за одного!!!»  

Ірина і Леоніда 



«Громада вірних мала одне серце й одну душу, 
і ні один не називав своїм щось із того, що кому належало, 

але все в них було спільне» 
(Ді. 4,32).

Спільнота – місце радості 
й прощення

В центрі християнської спільноти є Христос, Який 
її об’єднує, надихає і веде. Для членів спільноти 
дуже важливим є прагнення зустріти Ісуса. Кожного 
Господь кличе у свій спосіб і свій час. Хтось вже 
відгукнувся на цей поклик, прийняв його і відчуває 
себе необхідною частиною спільноти. Дехто ще 
перебуває в пошуку. Лише відкривши Ісуса в собі, 
можна відкрити Його іншим. Бо людина дає лише 
те, що має. 

Християнська спільнота покликана до зростання, 
пізнання справжньої любові. На жаль, не всі бажають 
рухатися вперед і приймати те, що Господь посилає 
їм сьогодні, а хочуть, щоб усе залишалось, як раніше. 
Коли людина відмежовується від інших через егоїзм, 
заздрість, зверхність, амбіції, то їй важко пізнати 
інших людей. У справжній спільноті панує взаємна 
довіра і любов, підтримка один одного. Людина з 
відкритим серцем здатна бачити Христа в інших людях, 
шанувати і любити ближніх. 

Бог покликав нас у спільноту такими, якими ми 
є. В спільноті ми вчимося любити один одного і взаємно 
прощати, бо люди, які є поруч з нами, даровані Господом і є для нас 
благословенням. 

Християнська спільнота є Христовим Тілом. Кожен має своє місце у ній 
і завдання. Кожен є важливим і необхідним. Як Христове Тіло покрите 
ранами людських гріхів, так і християнська спільнота має в собі болючі 
місця, спричинені нашою гріховністю і браком любові до Господа. Ліками 
від цього є прощення, терпеливість, пошана до ближніх, розуміння їхніх 
потреб. Тоді спільнота стане справжньою родиною у Христі!



парафіяльна подія
ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
Кожен з нас має якийсь християнський досвід, але, напевно, помічаємо, 
що не всі усвідомлюють єдність та спільність у формуванні 
братерських стосунків, взаєморозуміння, взаємодопомоги. Ми також 
мало звертаємося про допомогу за заступництвом усіх святих. Тому 
в урочистість Усіх Святих будемо переживати парафіяльну подію під 
гаслом «СПІЛЬНОТА – ШЛЯХ ДО СПАСІННЯ».
ПРАГНЕМО усвідомити цінність спільноти між братами і сестрами 
в Господі у потрійному вимірі Церкви, адже Христова Церква 
подорожуюча по землі до спасіння, страждаюча тут і у чистилищі та 
тріумфуюча славою у повноті вічності – це одна Божа спільнота.
ПРОПОНУЄМО. В неділю 26 вересня принести своє фото до храму  
і причепити його на приготовлену таблицю з написом «Хочу бути  
в спільноті святих».
ЗАОХОЧУЄМО в урочистість Усіх Святих помолитись про єдність 
парафії за заступництвом свого улюбленого (вибраного) святого. 
Принести зображення свого покровителя (або написане ім’я святого)  
і причепити на таблиці замість свого фото.

«… поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, 
- бо ходимо вірою, а не видінням, - ми ж відважні й радше воліємо 

вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тому й намагаємося з усіх сил 
йому подобатися: чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба 

з’явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, 
що зробив, як був у тілі: чи добре, чи зле» (2 Кор, 5, 6-10). 

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ: 
Неділя : 26 вересня 
Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події.

«Істинно, істинно кажу тобі: 
Коли хтось не вродиться з 

висоти, не бачити йому Божого 
Царства» (Йо, 3, 3).


