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 Три виміри християнського 
життя: «звіщення, Ісусове за-
ступництво та надія». 

Суттю християнського 
ЗВІЩЕННЯ, є те, що «Ісус по-
мер та воскрес за нас, за наше 
спасіння». «Ісус живий!» – 
звіщали апостоли юдеям та язич-
никам, даючи цьому звіщенню 
свідчення «також своїм життям і 
пролиттям крові». 

«Коли Йоана та Петра після зцілення кульгавого приведено і поставлено перед 
Синедріоном, первосвященики заборонили їм говорити про Ісусове ім’я, про 
Воскресіння. Вони, повні сміливості, в усій простоті відповіли: “Не можемо 
замовчувати те, що ми бачили і чули”. Ми, християни, завдяки дарові віри 
маємо в собі Святого Духа, Який дає нам побачити і почути істину про Ісуса, 
Який умер за наші гріхи і воскрес. Це звіщення християнського життя: Ісус – 
живий! Христос воскрес! Христос посеред нас у громаді та супроводжує нас 
на нашій дорозі». 

ЗАСТУПНИЦТВО. Під час Тайної вечері апостоли були засмученими, а Ісус 
сказав їм: «Нехай не тривожиться ваше серце. Майте лише віру. У домі Отця 
мого багато помешкань. Іду приготувати вам місце». «Що означають ці слова? 
Як Ісус приготовляє місце? Своєю молитвою за кожного з нас, – Ісус молиться 
за нас. У ці хвилини Ісус трудиться на нашу користь Своєю молитвою». 

Ісус «показує Отцеві Свої рани, тому що Він забрав їх з Собою після 
Воскресіння. Він показує ці рани і називає кожного з нас». Такою є «молитва 
Ісуса, Який в ці хвилини заступається за кожного з нас». 

НАДІЯ. Християнин – це людина надії, яка сподівається на Господнє повер-
нення. Вся Церква, «перебуває в очікуванні приходу Ісуса Христа. Ісус повер-
неться – і в цьому полягає християнська надія». 

«Отож, можемо запитати себе: яким є звіщення мого життя? Якими є мої сто-
сунки з Ісусом, Який заступається за мене? Якою є моя надія? Чи справді 
вірую в те, що Господь воскрес? Чи вірю, що Він молиться за мене перед От-
цем? Адже щоразу, коли Його призиваю, Він молиться за мене, заступається. 
Чи дійсно вірю у те, що Господь прийде, що повернеться? Нам буде корисно, 
поставити собі ці запитання про віру: чи вірю у звіщення, у заступництво? Чи 
я – людина надії?».

Фрагмент проповідь папи Франциска, 22.04.2016 р.



ХРИСТИЯНИН НЕ БУВАЄ, НЕ МОЖЕ БУТИ САМОТНІЙ. 

Ісус не тільки згромадив групу учнів, але й висилав їх, щоб вони громадили 
інших (зокрема, Мт 24, 14; 28, 19; Мк 11, 17; 13, 10; Лк 14, 23; 24, 47). Бути 
християнином, згідно з задумом Засновника, це бути як членом спільноти, так 
і апостолом. Хто би це відкидав, сам би себе позбавив права зватися христия-
нином.

ЧОМУ Я КАТОЛИК? 

Інші християнські традиції напевно також єднають своїх членів із Богом, 
бо це головне завдання релігії. Говорити, що їхні стосунки з Богом менш 
істинні, менш інтенсивні або менш результативні, — можна, але хто з нас 
знає цю істину, крім самого Бога? А без цього знання така позиція виглядає 
чимось образливим і зарозумілим. Думати так означає осуджувати, не маючи 
відповідних підстав; суд же належить тільки Богові. Усвідомлення, що по-
внота Церкви Христової перебуває в Католицькій Церкві, — це не підстава 
для пихи і засудження інших; це радше виклик і серйозне завдання для кож-
ного, хто належить саме до цієї Церкви. Чимало католиків здаються надміру 
зверхніми, поблажливими, надто гостро насміхаються з «менших Церков», 
прибираючи горду позу в тіні Єдиної Істини Церкви. 

Православні, протестантські й англіканські традиції — всі мають свою «дозу 
святості», бо беруть свій початок від Апостольської Церкви. Варіативність 
тут широка: хто зберіг свою «частку святості» й поніс її далі, хто почав із бун-
ту й відкинення цінностей батькового дому, забравши його (тобто майбутнє 
своє, за заповітом) майно… Однак тільки повний фанатик не погодиться, що 
все добре, що є в цих традиціях, походить від Церкви Христової.

 



Перебіг Події
20 травня 2018 р. в Урочистість Зішестя Святого Духа буде відновлення 
обітниць Миропомазання. В цей день під час Літургії буде також Спонтанна 
молитва вірних та спонтанна молитва подяки і прослави, а під час знаку миру 
скажемо один одному: «Як добре що ти є!».

20 травня 2018 р. будемо переживати Урочистість Зішестя Святого 
Духа. Святий Дух постійно освячує наше життя. Третя Божа Особа постійно 
підтримує нас в дорозі до Божого Царства. Від моменту нашого хрещення, 
Святий Дух допомагає нам, а також ставить перед нами певні вимагання, які 
ми називаємо «християнськими обов’язками».  

В день П’ятидесятниці будемо мати можливість відновити обов’язки 
Таїнства Миропомазання. Щоб краще пережити дану подію ЗАОХОЧУЄМО 
спільно порозмовляти в родині, як допомогти один одному бути вірним 
отриманим обітницям, тобто, як можемо бути християнами не на словах, а у 
ділах. На завершення подружнього діалогу в спонтанній молитві подякуйте 
Господу за себе, за кожного члена родини та за зауважене вами добро. 
ТРИВАЙМО У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ВІРНОСТІ!

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Уже шість років працюємо в напрямі оживлення, преображення 

нашої парафії та людей навколо нас. Бачимо, що ще багато праці є попереду, 
потребуємо більшої активності людей, а особливо наших парафіян. 

Через взаємну співпрацю у євангелізації прагнемо досягнути 
оживлення, преображення нашої парафії та людей, що нас оточують. Хочемо 
обороняти віру, визнавати віру і жити згідно визнаних принципів віри.

«Люди потребують надії 
для того, щоб жити, 
й потребують Святого Духа, 
щоб надіятися» 
                           папа Франциск
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