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ПАРАФiЯ – 
Т iЛО  ХРИСТА!



Найкраща постать для урочистос-
ті, як і для проголошення когось По-
кровителем цілої Церкви Божої, – це 
тихий виконавець волі Божої. Єван-
гелія не зберегли для нас жодного 
його слова, лише кілька споминів 
про нього. Зокрема, що св.Йосиф Об-
ручник був праведний.

Євангелія виводять його родовід 
від царя Давида, але у Матея і Луки 
по-різному, тож «біографії» як такої 
ми не знайдемо. Це лише загальний 
доказ його походження з роду Дави-
да. Професію Йосифа також визнача-
ють по-різному: від теслі до землемі-
ра. Востаннє ми зустрічаємо спомин 
про нього, коли Ісусові було 12, бать-
ки взяли Його з собою на свято, а 
потім шукали серед родичів. Після 
цього, загально вважається, Йосиф 
відійшов зі світу.

Для новозавітного, християнсько-
го мислення важливо те, що він був 
«праведний, справедливий, хоро-
ший» – dikaios. У чому ж полягала 
праведність Йосифа? За юдейським 
законом, він був зобов’язаний ого-
лосити вагітність зарученої з ним 
Марії, що виникла ще до їхнього по-
дружнього життя, щоби громада її 
забила камінням на смерть. Така бо 
є праведність того, хто дотримується 
Закону. Йосиф же задумав потайки 
відпустити свою Наречену.

Праведність відповідно до духа 
Христового – це «милосердя хочу 
більше, ніж жертви». Про історію 

Святий Йосиф, 
Обручник Пресвятої 
Діви Марії

спасіння складно говорити, що «було 
би» так чи інакше; але, можливо, якби 
Йосип був праведний у старозавітно-
му сенсі, то Бог знайшов би як уряту-
вати Сина і Діву, але тоді ангел би до 
Йосипа не прийшов.

День урочистості св.Йосифа, імовір-
но, пов’язаний з давньоримським свя-
том богині Мінерви – покровительки 
ремесел. Його відзначали 19 березня 
разом зі святом Юпітера і Юнони – по-
кровителів столиці й держави. Мірою 
того, як християнство навертало лю-
дей, «навертався» і календар. Розви-
ткові літургійного культу св.Йосифа 
сприяла активна діяльність францис-
канців, зокрема, сам Папа Сикст IV (ко-
лишній францисканець) ввів це свя-
то 1479 року в церковний календар. 
Папа Григорій XV оголосив його 1621 
року літургійно встановленим днем 
спомину, Бенедикт ХІІІ включив 1726 
року ім’я Йосифа в Літанію до Всіх Свя-
тих, а Пій ІХ встановив 1847 року свято 
св.Йосифа – Покровителя Церкви.

В іконографії св.Йосиф представле-
ний з Дитятком Ісус на руках, лілією в 
руці. Його атрибути – теслярське зна-
ряддя, міх з водою, посох мандрівни-
ка, розквітлий пагін (Єссеїв), світиль-
ник, виноград.

Джерело: CREDO



ЦЕРКВА - ТІЛО ХРИСТА
Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово “церква”? Чи думаєте ви про якийсь 
заклад, організацію, якусь певну адміністративну одиницю? Саме так ми часто 
представляємо Церкву. Але ми говоритимемо про Церкву, маючи на увазі Божий 
Люд і Містичне Тіло Христа.
“Я створю Свою Церкву, Свій народ”. Зв’язок, який творить Христос з цим 
народом, це не узи закону, це узи любові. Найкращим моментом укладання цих 
уз стало спільне святкування, коли всі дванадцять апостолів сиділи навколо Ісуса, 
об’єднані любов’ю. Так як колись Мойсей скроплював свій народ кров’ю на знак 
скріплення угоди, так само і Він сказав, що укладе нову угоду, новий пакт, новий 
завіт. Ісус не скроплюватиме цю нову угоду кров’ю цапів, бичків чи овець, але 
віддасть свою власну кров, мовлячи: “Це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох 
проливається на відпущення гріхів” (Мт 26,27-28).
Чи розумієте ви, що Церква не є якоюсь установою, закладом? Ви, можливо, 
скажете: “Я не хочу, щоб між мною і Богом була якась установа”. І справді, ви 
маєте право на спілкування з Богом, але Церква не є установою, яка стоїть між 
вами і Богом. Ізраїльський народ не стояв між світом і Богом. Подумайте про 
Церкву, як про тіло. Чи ви коли-небудь кажете: “Я не хочу, щоб твої губи, очі, 
руки і все решта стояли між мною і тобою”. Зрештою, у який спосіб я можу 
спілкуватися з тобою, не користуючись чимось видимим, відчутним і фізичним? 
Будь-що видиме, що ти бачиш чи коли-небудь побачиш у мені, є ніщо інше, як 
знак невидимої душі; фізичне є символом духовного. Коли наш благословенний 
Господь прийшов на цю землю і обрав собі людське тіло, ви б не сказали: “Я 
не хочу цього тіла Христа, яке стоїть між мною і моєю любов’ю до Христа”. 
Єдиний можливий спосіб воплочення – передавати божественне через людське. 
Отже Його тіло було засобом, з допомогою якого Він став прийнятним для нас. 
Отож, для зрозуміння, що Церква не є лише установою, треба сприймати її як 
Тіло Христа, і саме так св. Павло розумів Церкву, і саме так вона описана у 
Святому Письмі. Якби апостоли не мали між собою згоди і були роз’єднані, вони 
не змогли б сформувати це Христове Тіло. Вони могли бути сформовані лише 
Христом, який зіслав Свого Духа на них через фізичне тіло нашого Господа. 
На шляху до Дамаска Савла осяяв промінь світла, якась сила скинула його на 
землю і він почув голос: “Савле, Савле! Чого мене переслідуєш?” (Дії 9,4). Чому 
наш Господь сказав це? Він на Небесах, то як хтось може Його переслідувати? 
Тому не дивно, що св. Павло запитав: “Хто ти?” і Господь йому відповів: “Я – 
Ісус, що його ти переслідуєш” (Дії 9,5). Савло, мабуть, подумав: “Врешті-решт, я 
переслідую тільки членів Церкви в Дамаску. Як я можу переслідувати Тебе?” Як? 
Якщо хтось наступить тобі на ногу, чи скаржаться твої губи? Якщо хтось б’є твоє 
тіло, чи протестує твоя голова? Христос, Син Бога живого, є головою Містичної 
Церкви. Якщо хтось б’є Його тіло, це означає, що він б’є Його самого! І тому 
наш Господь протестував. То що ж тоді є Церквою? Це народ Божий, який триває 
століттями і продовжився у нас, Його малих членах. Церква – це таїнство Бога у 
світі заради спасіння світу”.

З книги «Твоє життя вартує, щоб його прожити»



парафіяльна пОДія
Більшість охрещених переконані, що вони є християнами. Але скільки з нас 

має свідомість того, що Церква – Тіло Христа? Як піклуємося про своє тіло, так 
потрібно дбати і про Христове Тіло, Церкву. 

Заохочуємо не бути байдужими до Христової віри та не занедбувати дар, 
який отримали під час Хрещення. Хочемо, щоб кожен пам’ятав, що Церква – 

парафіяльна родина. Як у тілі людини кожен орган має своє місце, свою функцію 
і працює на користь всього тіла, так і в Церкві кожен має своє місце і повинен 

дбати про користь усієї Церкви – Христового Тіла.
ПРОПОНУЄМО: 

2 травня 2016 р. о 12 год. у храмове свято парафії св. Йосипа Обручника у 
Немирові пережити спільну Агапу при храмі, а у вечері - в колі своєї родини. На 

завершення спільної зустрічі помолимось за нашу парафію 
та за католиків Немирова. 

(Дослівно з грецької мови «арапе» -  жертовна, безкорислива любов. У християнстві від 
віків цим терміном називають спільне святкування, яке в себе включає: Божу Службу та 

спільне святкування після Літургії).

Перебіг Події у понеділок 2 травня 2016р.   

«Ви є Христове тіло і члени, 
кожний зокрема» (1 Кор. 12, 27).

«Ми є члени Христового тіла» 
(Еф. 5, 30).

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Історія римсько-католицької громади Немирова сягає декількох століть. 
Документально підтверджено спорудження дерев’яного костелу в Немирові 
вже на початку XVIII ст. В той час Немирів був невеликим містечком 
Брацлавського повіту. В 1859 р. в ньому проживало 5500 мешканців, 17%  яких 
становили жителі католицького віросповідання. Напередодні революції 1917 
року немирівська парафія нараховувала 1352 прихожан. За роки комунізму 
католицька традиція була цілком знищена. 
Багато людей походять з родин, які мають католицьке коріння, але забули про 
християнські традиції, і їм про це потрібно пригадати. Оскільки кожна справа 
має розпочинатись з молитви, тому заохочуємо усіх до спільної молитви.


