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У єдності

спасіння!



Пам’ятку установлення Пресвятого Таїнства Церква святкує у Великий 
Четвер. Натомість Урочистість Пресвятих Тіла і Крові Христа, яка бере свій 
початок з адорації Пресвятих Дарів, - розгортається на Заході на переломі 
між XI та XII століттями, і святкується в Європі у четвер по Урочистості Пре-
святої Трійці. Винятком є святкування в Україні – у неділю, за тиждень після 
Пресвятої Трійці. 

Пресвята Євхаристія — це Святе Таїнство єдності, яке пригадує нам про те, 
що ми не окремі індивіди, але становимо одне тіло. Такою була одна з думок, 
висловлених Папою Франциском у проповіді, яку він виголосив під час Свя-
тої Меси з нагоди урочистості Пресвятих Христових Тіла і Крові 2017 р.. 

«Живий хліб, що зійшов з неба» є «Таїнством пам’яті, що пригадує нам в 
дійсний і дотичний спосіб історію Божої любові до нас». «Пам’ятай, — каже 
сьогодні Боже слово кожному з нас. З пам’яті про Господні жести черпало свої 
сили паломництво народу в пустині; на пам’яті про те, що Господь учинив для 
нас, ґрунтується наша особиста історія спасіння. Пам’ятати є суттєвим для 
віри, як вода для рослини», – сказав Святіший Отець, додаючи, що пам’ять є 
важливою, оскільки дає нам змогу «перебувати в любові», зберігаючи у своє-
му серці й не забуваючи «хто нас любить і кого ми покликані любити».

«Однак, ця унікальна здатність, дана нам Господом, сьогодні доволі осла-
блена. Серед нестямного поспіху, в який ми занурені, чимало людей та фактів, 
здається, пролітають повз нас. З поспіхом перегортаючи сторінки, ми пере-
повнені новизною та убогі спогадами. Так згоряють згадки, й живучи миттю, 
виникає загроза залишатися при поверховому, серед потоку того, що діється, 
не вдаючись у глибінь, не шукаючи суті, яка пригадує нам про те, ким ми є й 
куди прямуємо. Тоді зовнішнє життя стає роздробленим, а внутрішнє – інерт-
ним», – вів далі Папа, зазначаючи, що урочистість Божого Тіла пригадує нам 

з навчання папи



про те, що «серед роздробленості життя» Господь виходить нам назустріч у 
«тендітній формі, сповненій любов’ю», тобто, в Пресвятій Євхаристії. Про-
повідник пояснив, що Господь приходить «відвідати нас», стаючи «скромною 
поживою», яка «зцілює нашу пам’ять любов’ю», адже Пресвята Євхаристія – 
це «пам’ять про Божу любов», в якій чинимо спомин Його страстей. І це не є 
«абстрактний, холодний та поверховий спомин», але «живий і втішаючий». У 
Пресвятій Євхаристії присутній «ввесь смак Ісусових слів і жестів, смак Його 
Пасхи, свіжість Його Духа». Тож коли її приймаємо, «в нашому серці викар-
бовується впевненість у тому, що Він нас любить».

«Таким чином, Пресвята Євхаристія формує в нас вдячну пам’ять, щоб ми 
могли визнати себе улюбленими дітьми Небесного Отця, яких Він живить; 
вільну пам’ять, тому що Ісусова любов, Його прощення, оздоровляє рани 
минулого та умиротворяє спогади про зазнані та завдані кривди; терпеливу 
пам’ять, адже серед труднощів знаємо, що Дух Ісуса перебуває з нами. Пре-
свята Євхаристія підбадьорює нас: навіть серед найбільших перешкод на сво-
їй дорозі ми не самі, Господь не забуває про нас і щоразу, коли вдаємося до 
Нього, живить нас любов’ю». 

Пресвята Євхаристія «пригадує нам про те, що ми не є індивідами, але – ті-
лом». Подібно до того, як ізраїльський народ збирав манну в пустині й ділився 
нею в родині, подібно й Ісус, «Хліб небесний», скликає нас «приймати Його 
разом і ділитися Ним між собою». Євхаристія не є «Таїнством для мене», але 
«для багатьох», що формують «одне тіло, святий вірний Божий люд».

«Пресвята Євхаристія, – підсумував Святіший Отець, – це Святе Таїнство 
єдності. Той, хто її приймає, той не може не бути будівничим єдності, бо бу-
дування єдності народжується в ньому, в його “духовному ДНК”. Нехай же 
цей Хліб єдності зцілить нас від амбіції переважати над іншими, від нена-
ситності нагромаджування для себе, від розпалювання незгод і розкидування 
критик, нехай пробудить у нас радість любові без суперництва, заздрощів і 
лихослів’я».

Джерело: CREDO



Перебіг Події
16 червня 2019 р. буде інформація до даної події.

23 червня 2019 р. Урочистіть Тіла і Крові Христа. В цей день наша 
парафіяльна спільнота переживатиме подію під гаслом «У єдності Спасіння!» 

ЗАОХОЧУЄМО  Спільно усією родиною (домашніми) виставити біля 
будинку хрест (може бути саморобний), або ікону прикрашені квітами на 
видимому місці для сусідів і оточуючих. Нехай даний знак буде видимим виразом 
нашої віри.

В Урочистість Божого Тіла після Літургії будемо також ділитись хлібом, 
при бажанні можна повторити ділення хлібом по своїх домівках, пригадуючи 
Слово Христа «чиніть це на мій спомин».

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

  Ісус же сказав їм: Я хліб життя. 
Хто до Мене приходить, 

не голодуватиме він,
 а хто вірує в Мене, 

ніколи не прагнутиме. 
(Ів. 6, 35) 

наш парафіяльний сайт: www.nemyrivkatolik.pp.ua

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Господь називає себе «хлібом життя», а не «картоплею життя» або «бананом життя». 
Чому саме в образі хліба Він прагнув показати свою місію – давати життя; й навіть 
більше – сам запрагнув бути присутнім? 
«Хлібе, що в тобі такого, що сам Господь захотів тобою стати?» 
Щоб виготовити хліб, потрібно зерно перетерти на борошно, потім із борошна 
замісити тісто, у печі вогнем випікати, аж доки тісто не буде належним чином 
приготовлене. Коли уважно приглянутися до цього процесу, то неважко побачити в 
ньому образ Страстей Господніх. Із любові до нас Господь дозволив себе перетерти 
жорнами страждання, з любові до нас прийняв вогонь муки, щоб дати життя і 
поживу тим, хто цього потребує. 
Бути «хлібом» – це дозволити себе з’їсти. Одним із плодів Євхаристії і є така постава 
жертовної любові: давати себе, своє життя, свій час, свої сили, працю, страждання 
для «поживи» інших. Уяви: п’ять хвилин, які ти присвячуєш своєму ближньому, що 
страждав від безглуздості буття, депресії, – можуть продовжити його життя на п’ять 
років або й на 15… Декілька добрих слів і пожертвуваний час хоч і забирають твої 
сили, зате дають життя іншим. Недоспана ніч матері життя скорочує, але дитині 
продовжує…


