
парафія Святого Йосипа Обручника в м. Немирів

лист до парафіян № 4 (24), березень 2016 р.

НЕСИ ДОБРУ НОВИНУ!
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 – християнське  свято, що відзна-
чає подію, коли архангел Гавриїл 
провістив Діві Марії, що вона непо-
рочно зачне від Святого Духа і на-
родить Сина Божого – Ісуса Хрис-
та.

Благовіщення – це святкуван-
ня, якого сучасний світ фактично 
позбавлений, а відповідно, дуже 

його потребує. Звістка про те, що зачато дитину, мало ким сприймається як 
Добра Новина. 

Походження цієї церковної урочистості – «східне», тобто зафіксоване спо-
чатку у східних Церквах, починаючи з V століття. На Заході свято прийнялося 
за часів Папи Григорія Великого (†604). Відзначення цього свята у Констан-
тинополі підтверджене з VI ст., в Антіохії – під кінець VI ст., у Єрусалимі – в 
першій половині VII ст. Підтвердження свята на Заході походять із VII ст. (Рим 
та Іспанія). 

Це було свято високого рангу – урочистість Господня. Підкреслювався не так 
момент Благовіщення, як початок втілення Сина Божого, тобто перший акт 
Його приходу на світ. Потім свято набирало дедалі більшої марійності. Liber 
Pontificalis Папи Сергія І (687-701) велить, щоб у свято Благовіщення, подібно 
як у свято Стрітення, Різдва Богородиці та Успіння, виходила урочиста проце-
сія з церкви св.Адріана до базиліки Матері Божої Більшої. 

На євангельських словах Ангельського привітання – «благодаті повна» – Ка-
толицька Церква базує вчення про Непорочне Зачаття Пріснодіви. Якщо Ма-
рія була повна благодаті, то це означає, що Вона ніколи не могла бути її по-
збавлена. 

Сцена Благовіщення належить до однієї з найулюбленіших в образотвор-
чому мистецтві, починаючи з фресок у катакомбах ІІ ст. На цьому найдавні-
шому зображенні Марія сидить, а ангел зображений як звичайний юнак, без 
крил, але в туніці й палії (зображення з катакомб св.Прискіли). На фресках із 
катакомб св.Петра і Марцеліна. Починаючи з IV ст. Архангела Гавриїла вже зо-
бражають із крилами. 

Перші зображення представляють Марію на троні (до ХІІ ст.), починаючи з 
XIV ст. у Марії з’являється оливкова галузка в руках. 

Святкування Благовіщення в наші дні вимагає поновної християнізації. На 
запит про Благовіщення можна знайти набагато більше повір’їв, звичаїв і на-
родної магії, ніж богословського матеріалу. Йдеться бо про зачаття Сина Бо-
жого, Спасителя світу, а не про те, яка дівчина коли заміж вийде і який одяг 
«принесе удачу» на Благовіщення. 

Благовіщення 
Пресвятої Богородиці
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ЗА ХРИСТОВУ ЦЕРКВУ 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КОЖЕН З НАС
Благовіщення відкриває Марії Її служіння, Її роль у світі, сенс Її існування. 
Благовіщення досконалим чином просвітило Її. Її власне життя було явлена 
Їй у новому світлі. Марії вдалося усвідомити Своє виняткове призначення 
в історії людства. Завдяки всьому цьому, Марія була остаточно залучена до 
таємниці Христа. 
Покликання – це не стільки наш вибір, скільки вибір нас Богом. Ми розпізнаємо 
його завдяки багатьом обставинам, досліджуючи їх чистим серцем. Зовсім не 
обов’язково, щоб наше покликання чи наша роль у здійсненні Божих задумів 
були настільки масштабними і яскравими. Цілком достатньо вже того, що Бог 
побажав нами скористатися, як і того, що Він чекає від нас допомоги. 
Відповідь Марії на покликання – «fiat» – звучить ще більш рішуче, ніж просте 
«так». Ця відповідь включає в себе те, що Марія цілком віддала себе Богу і 
поклалась на Нього. Відтепер і до кінця життя Марія бажатиме тільки того, 
чого хоче Він. Кульмінацією Її «fiat» стане Голгофа: там, під хрестом, Пресвята 
Богородиця разом з Сином принесе Свою останню жертву. 
«Так», якого Господь вимагає від кожного з нас – на шляху його власного 
покликання – звучить протягом усього життя, проходить крізь усі події, 
великі і малі. З ним пов’язані і нові звернення до нас Бога, на які завжди 
необхідно відповідати «так». Попередні звернення і попередні «так» 
готують при цьому наступні. «Так», яке кажемо Ісусу, не дозволить нам 
бути занадто самовпевненими. Навпаки, ми будемо дуже уважні, щоб не 
пропустити звернення до нас Господа, Який вказує шлях Своїм обранцям. 
У нашій, продиктованій любов’ю відповіді, людська вільна воля і воля Божа 
перебувають в досконалій гармонії. Кожній людині варто наодинці з Богом 
обговорити, що саме Він від неї хоче. 
Нехай наша відповідь Богу в будь-якій ситуації звучить настільки ж рішуче 
і безповоротно, як відповідь Марії в день Благовіщення, адже одне лише 
покликання надає життю сенс і визначає його мету.
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парафіяльна акція
Щоб Церква Христова булла живим організмом вона повинна 

поповнюватися новими членами, тому члени Церкви не повинні боятися 
нести Христа в світ.

ПРОПОНУЄМО подумати і дати відповідь на наступні питання: Кого 
ти привів до церкви? З ким поділився вірою? Кому посвідчив? Напиши 

на листочку цих осіб і принеси (передай) до храму. За усіх цих осіб 
жертвуватиметься Служба Божа 4 квітня 2016 р. 

А якщо твій листок виявиться пустим, то може варто почати діяти і 
привести з собою ще когось до Спасіння.

Перебіг Події:
Понеділок 4 квітня 2016р.   Парафіальна акція

«Тож ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, 

і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів. 

І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! 

Амінь». 
(від Матвія 28:19,20)

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?

Ми боїмося розповідати іншим (друзям, колегам по роботі, сусідам, 
родичам) про свою віру через страх: а що про мене подумають інші? а чим 
це мені потім обернеться?... Тому Церква Христова й не поповнюється 
новими людьми. 

Сам Ісусу сказав: «Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим насолити її? Не 
придасться вона вже нінащо, хіба щоб надвір була висипана та потоптана 
людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині 
гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на 
свічник, і світить воно всім у домі» (від Матвія 5:13-15).


