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«НАШi ВЧИНКИ ГОВОРЯТЬ 
ЗА НАС»



ДОБРО ІСНУЄ ТАМ, ДЕ ЙОГО ПОСТІЙНО ТВОРЯТЬ!
19 березня – урочистість св. Йосипа Обручника

В своїх працях Отці Церкви прославляють св. Йоси-
па за його чесноти і незвичайне покликання: Обруч-
ника Діви Марії, годувальника та вихователя Ісуса. 
Св. Йосип є покровителем робітників, християнських 
родин, сиріт та покровителем доброї смерті.

Цей святий є і нашим покровителем, Він подає нам 
приклад того, як ми маємо реалізовувати своє по-
кликання. Урочистість наголошує на жертовності та 
готовності св. Йосипа і Діви Марії виконати Божий 
задум, і ставить їх усім християнам як приклад, що за 
Божу справу треба бути готовим іти на край світу, за-
буваючи про себе. Св. Йосип є покровителем Церкви 
Христової. Отож просімо, щоб нас, він рятував від ди-
явольських підступів і охороняв від вічної погибелі.

«Не біймося важкої та вузької дороги, стараймося 
лише заслужити на те, щоб мати святого Йосипа за 
опікуна та охоронця, якого сила всю земну міць пе-
ревищує безкінечно» (бл. Гонорат Козмінський).

А КОМУ ТИ СЛУЖИШ?
Роздумуючи над  життям, зрозуміла, що не просто так прийшла до Церкви. 

Причиною приходу була не звичайна цікавість і навіть не проблеми, вони 
з’являються  і проходять.  Справжньою причиною було особливе запрошення, 
яке отримувала з дитинства не раз, але довгий час на нього не відповідала. 
Після багатьох років свого «не самого традиційного» християнства зрозуміла, 
що тільки сам Господь вибирає і кличе, стоїть довго  і терпеливо чекає біля «за-
критих дверей серця», щоб розпалити вогонь своєї любові.

Коли  Господь відкрив суть християнства, то зрозуміла, що маю зайняти чітку 
життєву позицію – дороги назад немає, ззаду бездоріжжя, там немає орієнти-
рів. Було багато питань, як і що робити далі? З часом почали приходити відпо-
віді на всі питання, які виникали.  Найбільше відповідей Господь давав через 
різні реколекції, на медитаціях, при  читанні Святого 
Письма. Відповідь на те, як маю служити отримую час 
від часу в своєму серці – це служіння  від найближчих і 
далі куди веде Господь. Розуміння ж, що робити, а що не 
робити приходить з часом, щоправда, не все виходить 
зразу гладко… Все приходить поступово. Намагаюсь 
служити працею,  правдивістю, добрими справами, тер-
пеливістю, лагідністю, постійністю… (Ірина)



СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ
Першим і основним покликанням християн є святість, тобто вдосконалення в 

любові. Вони покликані до служіння співбратам у Церкві, а поза парафіяльним 
життям - свідчити Євангеліє словом, але, перш за все, жити за Євангелієм, 
показати світові християнство як реальний спосіб життя – професійного, 
домашнього, громадського ладу, заснованого на євангельських цінностях. 
Побожне життя та особисте свідчення стають головним обов’язком християн 
як представників Церкви у світі. 

Першим місцем суспільної місії мирянина є власна сім’я. Потім дуже важливою 
є діяльність у сферах економіки та політики, в освіті, вихованні, науці, засобах 
масової інформації.

Церковна спільнота завжди має вселенський вимір, однак свій безпосередній 
і видимий вираз вона знаходить у житті парафії. Усі служіння, які існують у 
Церкві, є різними формами участі в служінні Ісуса Христа. “Кожному з нас дана 
благодать за мірою Христових дарів… І він сам настановив одних апостолами, 
інших – пророками, ще інших – євангелистами і пастирями, і вчителями…” (Еф. 
4, 7; 11). Ці слова Святого Письма свідчать про численність та різноманітність  
служінь, дарів та завдань, які існують у Церкві.

Служіння мирян в Церкві може бути реалізоване через участь в богослужіннях, 
організації й проведенні свят та інших парафіяльних подій, роботу в дитячих 
таборах, допомогу храмам, монастирям та всім потребуючим, участь в 
благодійних акціях та інших формах суспільної активності.

«Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти 
на глум наше служіння; але в усьому виявляємо себе, як слуг Божих, у 
великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в 

темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, 
у довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові, у слові 
правди, в силі Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці, у славі 

й безчесті, у наклепах і в добрій славі; як обманці, однак правдиві, як 
незнані, а проте надто знані; як ті, що вмирають, а все живі; як карані, та не 
забиті; як сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох збагачуємо; як ті, що 

нічого не мають, а все посідаємо» (2 Кор. 6, 3-10).



«Служіть охоче, як Господеві, а не як людям, 
свідомі того, що кожен одержить нагороду від 
Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, 

чи вільний» (Еф. 6, 7-8).

парафіяльна акція
Часто можна почути нарікання на те, що люди стали злими,  

роздратованими, нервовими. Не встигнеш і оком моргнути, як з 
маленького непорозуміння може утворитися не просто скандал, 

а ціле море зла і образ, яке з часом лише наростає. Це можна 
сприймати по-різному: шукати причини, звинувачувати обставини 

життя, бідність, безробіття, ситуацію в країні тощо.

ПРАГНЕМО сприймати світ, покладаючись на Божу волю. Сприймати 
людей такими, як вони є, кожного по-різному, тому що кожен з 

нас - інший. Почнімо робити добро за прикладом святого Йосипа! 
Розпочати потрібно з себе, зі свого життя, своєї сім’ї. Якщо ми хочемо, 

щоб нас оточували добрі люди – спробуймо бути добрими самі! 
Більше посміхатись оточуючим, більше любити ближніх.

ЗАОХОЧУЄМО у цьому тижні послужити своїм ближнім принаймні 
трьома добрими вчинками.

ПРОПОНУЄМО подумати і дати відповідь  на питання: «Що б я робив, 
якби нашу парафію закрили (ліквідували)?».

Перебіг Події:

Неділя -15 березНя під час Служб божих буде інформація про перебіг 
даної події.
Четвер - 19 березНя в урочистість св. Йосипа Обручника парафіяльна 
подія під гаслом «НАШі вЧИНКИ ГОвОрятЬ зА НАС». в цей день подякуймо 
Господу за добро, яке мали можливість зробити в цьому тижні.


