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уроЧИстістЬ госПоДа НаШого ісуса ХрИста, ЦарЯ всесвіту 
нагадує про царську гідність Христа, Сина Божого і Спасителя: Він – «Альфа 
і Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець» (Одкр. 22,13). Царство Христа 
вище всіх царств земних, і тому потрібно відстоювати право свободи голо-
су Церкви і прагнути, щоб і в державному управлінні враховувалися заповіді 
Божі.

ІСУС ХРИСТОС – ЦАР ВСЕСВІТУ? Як міг би, син простого теслі, колишній ва-
тажок голодранців-рибалок, побитий і закривавлений, увінчаний терновим 
вінцем і страчений на хресті, бути царем? 

Уява пересічної людини малює царя як знатну особу, з величною поставою, 
одягнену в дорогоцінні шати, увінчану золотою короною, з великим почтом 
придворних та слуг, оточеною озброєною охороною та воєначальниками. А 
образ Христа – пряма протилежність цьому стереотипові. Носив Ісус простий 
одяг, сандалі босоніж, коли була негода, покривав голову накидкою, їв те, що 
їли його апостоли та звичайні бідні люди, не мав ніякої охорони, та й навіщо 
вона була йому потрібна… 

Коли Ісуса привели до Пілата, той спитав Його: «Ти Цар? » На це Христос  
відповідає: «Царство Моє не від світу цього» (Йоанн 18,33-37). Це означає, що 
Він не такий цар, якого міг би уявити собі Пілат, і не військовий чи політичний 
лідер, за якого будуть битися послідовники і армія, володіння якої обмеж-
уються одним народом.   

Сутність царювання для Ісуса означає служити, а не владарювати. Про це 
він говорив так: «Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними ма-
ють, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами! А навпаки: більший між 
вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга» (Лука 22,25-26). Апостол 
Павло у Посланні до колосян пояснює, що мета царювання Христа – «…при-
мирити з Собою все чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров’ю його 
хреста» (Кол. 1,20).  Звідси роль царя, понад все, – слугувати єдності, збирати 
свій народ. 

Отже, Урочистість Христа-Царя завершує Літургійний рік, і це свято кінця 
світу, коли все буде з’єднане у Христі, коли всі будуть брати участь в царюван-
ня Христа. Царство Христа – це Царство, де Цар служить, де Цар примиряє 
всіх, де Цар зробить всіх царями. Тому і нам варто служити ближнім і бути 
миротворцями скрізь, де ми знаходимося. 



ФраНЦИсКаНсЬКа моЛИтва Про мИр
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 стільки шукати відради, скільки давати її;
Не стільки шукати розуміння, скільки розуміти;
Не стільки шукати любові, скільки любити.
Бо, даючи – одержуємо,
Прощаючи – отримуємо прощення,
А помираючи – народжуємось до життя вічного. 
Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь

молитва до Христа Царя 
Царюй нам Христе, бо ми Твої діти, Дорогоцінної Кров’ю Твоєю відкуплені 

на благодаті Твоїй піднесені вершини і для вічного щастя призначені! Царюй 
нам Христе, душі нашої сфере, у кожній думці, бажанні, слові, чині, царюй в 
надії, любові і вірі й у кожній людської творчості царині. Царюй нам Христе в 
Святій Твоїй Церкві розсій її всюди, по всі кінці світу нехай всі народи до ступ 
Твоїх стелить, нехай їх збратає, заспокоїть,  примирить. Царюй нам Христе й 
в Батьківщині найдорожчій, нехай стане прикладом ладу й порядку  Нехай 
не забуває про найбіднішу верству і дбає про щастя у кожнім своїм закутку. 
Царюй нам Христе і в родиннім колі, посій любов та згоду серед батьків і ді-
тей, царюй у майстерні, війську, уряді, школі, Твій Божий закон нехай нам усім 
світить! Царюй нам Христе, царюй нам безкінечно Ти наша Правда, Світло, 
Життя, Дорога, Ти наш Спаситель, Захисник, Посередник, Не хочемо іншого 
царя – крім Тебе, нашого Бога!



Перебіг Події 
Неділя,  13 листопада 2016 р.  
Цього дня під час служби Божої буде виголошена катехеза на тему даної 
події

Неділя, 20 листопада 2016 р.  
після Причастя спонтанна молитва прославлення і подяки. За що я вже 
дякую, або готовий подякувати і прославити господа?

КОЛИ ЗМІНЮЮСЬ Я, 
ТОДІ ЗМІНЮЄТЬСЯ СВІТ

Віруючий і практикуючий християнин час від часу себе запитує 
«Хто є Царем мого Всесвіту?», тому 

ЗАОХОЧУЄМО (до 20 листопада 2016 р.) подумати і в глибині свого 
серця дати відповідь на питання: «Хто є Царем мого Всесвіту?». 

Відповідаючи на дане питання було б добре переглянути, а може і 
встановити цінності, пріоритети родини. 

ПРОПОНУЄМО зробити дане завдання спочатку самому, 
а далі спільно в родині.

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?

Просте питання: Ти любиш Бога? - і чим виражається твоя любов до 
Господа? Якби ми щодня давали відповідь на ці питання ситуація в Україні 

була б іншою. Світ, Європа та Україна пориваються жити так, ніби Бог 
не існував і не зобов’язували Його закони. Кому вигідно, щоб Христос не 
займав центрального місця у суспільному житті? Як далеко сучасний світ 

віддалився від ідеалу Христового Царства? Які будуть наслідки цього? 

Реформи варто розпочати з себе. Коли змінюсь я, тоді зміниться і світ.

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єднородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». (Iван 3:16)

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ


