ЄПАРХІЯ СВ. ЙОСАФАТА УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Повертаймося
до Господнього дому

Пастирське послання до нашого духовенства, богопосвячених осіб,
семінаристів та дорогих вірних Епархії Святого Йосафата та усіх
людей доброї волі у світі

Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, як це зображено в Діяннях Апостолів,
звертає нашу увагу на прекрасну і глибоку сцену. Побачивши Господа, що сходить
на небо, апостоли не зводять очей з Христа і стоять непорушно. Св. Лука пише:
“І як вони дивилися пильно на небо, коли Він відходив, два мужі стали коло
них у білій одежі, і сказали: «мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо?
Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як Його ви бачили
відходячого на небо.» (Дії 1:10-11).
У час П’ятидесятниці, ми отримуємо пригадку про наше покликання іти і
проповідувати Добру Новину всім народам. Спочатку апостоли були здивовані або
спантеличені, бо побачили, як Воскреслий Господь знову покидає їх. Але наділені
силою Святого Духа, вони вийшли і проголошували Добру Новину з новою силою
та сміливістю.
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З ТІНІ ТЕМРЯВИ У СВІТЛО
Протягом останнього року пандемія Covid-19 тримала нас у
кайданах, і ми переживали і жили у тіні темряви. Тривалий час
перебування у темряві торкнувся кожного з нас, а також членів
наших сімей, громад, Церкви та нації, а також людей у всьому світі.
Багато з нас зазнали психічних та духовних страждань.
Однак, наш досвід пандемії також приніс нам світло. Цей досвід
дав нам більше розуміння Божої любові до нас. Нам вдалося
глибше збагнути те, що означає пережити темряву смерті Ісуса
Христа і як Його життєдайна смерть є нашим спасінням. Ми також
більше зрозуміли те, що Його смерть не є остаточною подією!
Воскреслий Христос закликає нас відчути радість через зустріч
з Ним і життя для Бога і ближнього, а не для себе. Ця зустріч із
Воскреслим Господом приносить нам радість звільнення від гріхів,
які тримають нас у пастці егоцентризму.
Завдяки зустрічі із Воскреслим Господом, ми відкриваємо
самовіддану любов Христа. Незалежно від того, що відбувається
у нашому житті, ми переживаємо духовну радість через Божу
любов і життя згідно Божої волі та завдяки Його жертвенної
любові.
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ЗУСТРІЧ З ВОСКРЕСЛИМ ХРИСТОМ
Великоднє Євангеліє розповідає не лише про нове життя, але про
життя, яке приходить до нас. У ньому йдеться не лише про Христа,
який воскрес із мертвих; але про нашу зустріч з воскреслим
Христом, який нас зустрічає та кличе кожного по імені.
Великдень - це зустріч, заклик і запрошення. У цей Великий день
ми отримуємо особливу місію іти і розповісти про побачене та
почуте. Христос живий, і більше того, Він розшукував нас і кликав
по імені. Якими б не були наші сумніви та наші страхи, якими
б не були наші невдачі та зради, якими б не були рани, які ми
намагаємось захистити, сьогодні ми переживаємо новий день!
СТАВШИ СВІДКАМИ ВОСКРЕСІННЯ
Ми всі покликані стати свідками Воскресіння Ісуса. Ми всі
покликані внести цей промінь світла Воскресіння у різні ситуації
нашого повсякденного життя: тим, хто щасливий, і тим, хто сумує,
приносячи їм мир та надію.
Через наше християнське покликання кожен із нас охрещений
у Христа - діти, молодь, сім’ї, дорослі та духовенство покликані
принести це Євангеліє тим, з ким ми ділимо свої доми, місця праці,
сусідства та громади. Ми покликані принести це Євангеліє нашому
народові та світові.
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З РАДІСТЮ ЖИТИ ЗГІДНО З ВОЛЕЮ БОЖОЮ
Я закликаю кожного з вірних Єпархії св. Йосафата та всіх людей
доброї волі прочитати цей пастирський лист та розмірковувати
про свою роль у житті Церкви та із радістю виконувати завдання,
які Бог підготував для вас! Сьогодні ми - вибраний народ, і
ми беремо участь у царському священстві. Нехай Христове
Милосердя ясніє у нашому житті та у наших справах!
Щиро ваш у Христі,
Преосвященніший Богдан І. Данило
Єпископ Єпархії Св. Йосафата
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I. РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА
У ці світлі дні після Воскресіння нашого Господа, Бога і Спасителя
Ісуса Христа, Церква для нашої духовної користі подає нам
читання з Діянь Апостолів. У цих читаннях з Діянь Апостолів ми
дізнаємось, що найбільшим дивом, яке Господь Ісус вчинив через
простих рибалок, яких він покликав по імені, не було воскресіння
померлого, ані зцілення людей своєю тінню та дотиком.
Найбільшим чудом, яке Він здійснив, було те, що весь відомий
світ повірив у Нього, як у Спасителя завдяки простим словам цих
простих чоловіків.
Протягом століть Церква виконувала місію цих простих людей
і долала кордони між народами та племенами, проголошуючи
воскресіння Христове через Слово і Таїнство.
ПРОПОВІДУВАННЯ ВОСКРЕСЛОГО ХРИСТА
У наступні століття після воскресіння нашого Господа,
проголошення цього послання стало центральним для місії
Церкви. Помилково вважати, що Церква пасивно переживала різні
епідемії, мори, громадянські війни та незліченні жорстокості.
Швидше, саме завдяки її активному, публічному проголошенню
Слова Божого та Таїнств перемоги Христа над смертю,
Божий народ зміг перенести ці напасті та лиха. Чи це у Книзі
Хронік чи у Великій Книзі Потреб, ми легко бачимо, яку роль
священнослужителі відіграють у об’єднанні вірних у Божому
храмі.
Як члени духовенства, ми повинні служити прикладом для вірних
у часи випробувань. Ми повинні вести вірних через виклик страху
та хвороби. Ми повинні вести вірних, виявляючи свою міцну віру
у те, що Господь - це наша спадщина, і що ніщо у цьому світі не
відлучить нас від Нього.
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ЗАКЛИК ДО ДУХОВЕНСТВА
Саме завдяки корінному значенню грецького слова κληρός (що
означає жереб або спадщину) єпископи, священики та диякони
спочатку набули титулу “духовенство”, оскільки своїм способом
життя ця доля людей продемонструвала, що Господь є їхнім
спадкоємством в житті, що вони мають Господа і Він є їхнім
Володарем (св. Єронім, Лист до Непотіана).
Як священнослужителі, ми покликані надати Господній пастві
конкретні інструменти для збільшення божественної віри та
любові.
1. Зверніться до тих, хто не приймав участі у Божественній Літургії
або не приймав Святих Таїнств, і заохочуйте їх повернутися до
Господнього дому.
2. Навчайте вірних про обов’язкову участь у Божественній Літургії
та Святих Таїнствах. І докладаймо всіх зусиль, щоб збільшити
наше служіння Божественної Літургії щоденно для тих, хто хоче
духовно зростати після ізоляції минулого року.
3. Нехай ваша проповідь стане потужним інструментом для
поборення тих злісних духів, які працювали, експлуатуючи
пандемію та послаблюючи рішучість вірних виконувати обітниці
хрещення.
4. Вдосконалюймо наше щоденне молитовне життя та
допомагаймо парафіянам різного віку розвиватися та рости у своїй
щоденній молитовній практиці.
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II. РОЛЬ МИРЯН
У темні дні пандемії багато з нас були позбавлені можливості
участі у недільній Божественній Літургії та Святих Таїнствах.
Тепер, коли ми вийшли з цієї темряви на світло, нехай кожен із
нас візьме на себе зобов’язання приходити до церкви кожної
неділі, сповідаючись із своїх гріхів, приймає Святі Таїнства та
повертаючись до Господнього дому.
Участь у Божественній Літургії у неділі та свята та постійна сповідь
із гріхів є важливими для здоров’я душі та спасіння.
Коли ми не можемо особисто брати участь у Божественній Літургії
або часто сповідатися з гріхів, ми втрачаємо благодать, необхідну
для нашого повноцінного духовного життя і зростання у вірі.
ЧОМУ НАМ ПОТРІБНО ВИЗНАВАТИ СВОЇ ГРІХИ
Коли ми не сповідаємося часто, ми опускаємо можливість
отримання очищуючої благодаті, яка випливає із Таїнства
покаяння, яка готує нас до гідного прийняття Євхаристії та до
нашої щоденної битви проти спокуси та гріха.
Св. Павло говорить про вдягання всієї зброї Божої (Еф.6:11).
Таємниця Таїнства покаяння є важливою частиною нашої броні.
Без благодаті, яку ми отримуємо під час жалю за свої гріхи та
визнання їх перед священиком, ми не зможемо витривати у битві
з критичною зброєю у своїй щоденній боротьбі за витривалість і
зростання у вірі.
Наше гідне прийняття Євхаристії є ще важливіше. Коли ми не
беремо участі в “найціннішому, найсвятішому і найчистішому
Тілі і Крові нашого Господа і Бога і Спасителя, Ісуса Христа”, ми
не отримуємо необхідної нам зброї “для прощення гріхів і життя
вічного”.
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НАВІЩО НАМ ПОТРІБНА ЄВХАРИСТІЯ
Коли ми не приймаємо Господнє Тіло і Кров у своє тіло, тоді наше
тіло не зможе стати храмом Бога, що живе в нас.
На відміну від інших християн та інших релігій, наша віра
вимагає віри в те, що звичайний хліб та вино перетворюються
на дорогоцінне та святе Тіло та Кров Господа нашого Ісуса
Христа. Саме завдяки прийняттю Євхаристії ми зміцнюємось і
освячуємось, щоб ми могли уподібнюватися до Господа з кожним
днем.
Існує ще одна причина, чому особиста участь у Божественній
Літургії є такою важливою. Християнське життя - це не просто
особисте життя, це життя у спільноті. Господь підніс Церкву
і збудував її на скелі Петра для нашого освячення. Він також
побудував Церкву, як засіб для того, щоб ми стали єдиними з
Отцем, Сином та Святим Духом.
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ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ
Єдність Церкви символічно представлена у Проскомидії на
початку Божественної Літургії. Коли завершується підготовка
дарів, тоді хліб, який стане Агнцем Божим, оточений на дискосі
частинками хліба, що представляють Царство Боже.
У Царстві представлені всі: Пресвята Богородиця, ангели,
апостоли, святі, живі та померлі. Кожен із нас, хто служить
Святу Літургію, також є там представлений. Вино, яке стане
дорогоцінною кров’ю, вноситься процесійно священиками у
супроводі служачих під час Великого Входу.
У цю мить ми єднаємося з нашим Господом, зі Святою Трійцею та з
усім Царством. Ми є частиною Тіла Христового, і ми проголошуємо
світові свою віру про воплочення нашого Господа.
Це може статися тоді, коли ми беремо участь у святій Літургії, яка
транслюється, але ми можемо повноцінно брати участь як члени
Тіла Христового лише тоді, коли знаходимось особисто на Літургії.
Без нашої участі Тіло Христове є неповним. Поза Тілом Христовим
ми не перебуваємо в повноті. Для того, щоб повноцінно жити як
члени Тіла Христового, ми повинні віддавати честь Богові у храмі у
неділю та свята та, навіть, щоденно.
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ЗАКЛИК ДО МИРЯН
Вжити наступних заходів:
1. Повернутися. Цієї неділі поверніться до храму для участі у
Божественній Літургії в Божому храмі.
2. Прийдіть до Сповіді. Нехай Сповідь перед Божественною
Літургією стане важливою частиною Вашого повернення до
Божого храму.
3. Візьміть на себе обов’язок. Нехай вашим обов’язком стане
участь у Божественній Літургії щонеділі, у святкові дні і часта
сповідь. Сповідайтеся кожного місяця – це стане хорошим
початком.
4. Запросіть інших. Запросіть ваших знайомих, які не відвідують
храм, до участі у святій Літургії.
5. Моліться. Моліться за себе та за інших. Попросіть у Господа
благодаті, щоб допоміг вам та іншим взяти на себе зобов’язання
щотижня відвідувати Божественну Літургію, регулярно
сповідатися у своїх гріхах і ставати справжніми учнями Господа та
євангелистами в місійній Церкві.
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III. РОЛЬ СІМЕЙ
Коли ми переживали темряву пандемії, багато з нас вважали,
що наші сім’ї є джерелами світла. Наші сім’ї - це Божі дари, і
вони мають бути джерелом взаємної підтримки та духовного
зростання.
Церква навчає, що сім’я є “домашньою церквою” і що вона є
основним місцем передачі віри. Пояснюючи, як сім’я служить
домашньою церквою, наш катехизм « Христос - наша Пасха»
називає сім’ю “основною клітиною християнської спільноти”, де
“батьки є першими євангелізаторами і вихователями своїх дітей”
(ХНП 656).
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ВІРНИХ ДОРОСЛИХ
Батьки мають особливе завдання - підготувати дітей до того,
щоб вони одного дня вийшли на зустріч із світом самостійно,
як дорослі. Те, як вони виховують своїх дітей, формує, якими
дорослими стануть їхні діти.
Спільна участь сім’ї у богослужіннях у храмі є незамінним
досвідом, який приносить тривалі духовні винагороди. Сім’я,
обравши приналежність до парафіяльної спільноти та, беручи
участь у літургійному житті Церкви, отримує можливість передати
своїм дітям у спадок дар віри.
Відвідування церкви виховує у дитини переконання, що віра
є чимось цінним та пріорітетним. Рішення сім’ї не відвідувати
церкву, вказує на те, що віра не є одним із пріорітетів. Ці уроки
запам’ятаються дітям.
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДЛЯ УЧАСТІ У ЛІТУРГІЙНИХ БОГОСЛУЖЕННЯХ
Участь у богослуженнях у нашій Українській Греко-Католицькій
традиції своїм співом, кадилом, процесіями та барвистою
іконографією залишає для дитини тривале враження.
Хоча результати не відразу є очевидними, однак участь у
богослуженні тиждень за тижнем наближає людину до Бога і
змінює її. Наша Літургія пригадує нам, що коли ми почитаємо Бога
на землі, ми приєднуємося до небесного богослуження, де ангели
та святі зібрані навколо Божого престолу у вічній, небесній Літургії.
Участь у цьому богослуженні впливає на те, ким стане дитина.
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЩОБ СТАЛИ ХРИСТОВИМИ УЧНЯМИ
Євхаристія є джерелом і вершиною нашої віри, яка духовно
живить і зміцнює тих, хто її приймає, відкриваючись для Бога.
Наша традиція підкреслює важливість зміцнення дітей через
прийняття цього Святого Таїнства. Участь сім’ї в Євхаристії,
зміцнює зв’язки віри та любові в домі та допомагає дітям духовно
зростати.
Виховувати дітей, щоб стали учнями Ісуса в сучасному середовищі
є складним завданням. З цієї причини сім’ї отримають велику
духовну користь із приналежності до громади вірних. Участь у
парафіяльній сім’ї надає вкрай необхідну підтримку у формуванні
дітей, щоб вони стали віруючими дорослими.
Відвідування церкви прищеплює дітям щось цінне: дар віри. Ця
віра стане якорем, який допоможе їм пережити бурі життя.
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ЗАКЛИК ДО СІМЕЙ
Окрім відвідування церкви, сім’ям пропонується:
1. Моліться разом. Щодня виділяйте час на спільну молитву. Якщо
щоденна молитва неможлива, моліться разом два-три рази на
тиждень. Створення рутини - і дотримання її - допоможе вам
виробити звичку до молитви, яка принесе великі духовні переваги.
2. Читайте Святе Письмо разом. Літургійний календар Церкви
своїми святами та порами року освячує час. Спільне читання
недільних послань та Євангелій допоможе вам та вашим дітям
глибше зрозуміти ключові події історії спасіння, про які Церква
згадує щороку. Це дозволить вам приймати повну участь у
Божественній Літургії.
3. Визначте місце у своєму домі для молитви. Прикрасіть
цей простір або молитовний куточок святими іконами. Ікони
збагачують духовне життя родини, приносячи святу річ в дім.
За нашою традицією, у таких молитовних куточках сім’ї часто
мають три ікони: одну Ісуса Христа, іншу - Божої Матері та третю
- Святого Миколая. Христос, як Голова Церковного Тіла є взірцем
для чоловіка, глави сім’ї. Найсвятіша Богородиця з Дитятком
Ісусом є ідеальним зразком для матері та дітей. Святий Миколай є
прикладом співчуття та гостинності.
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IV. РОЛЬ МОЛОДІ
Свого часу переважна більшість нашої культури була
християнською. З роками деякі речі змінилися, і сьогодні бути
християнином часто означає плавати проти течії, виділятися з
натовпу.
У ці дні після пандемії, коли так багато людей взагалі перестали
визнавати свою віру, бути людиною віри сьогодні стає щораз
рідшим феномоном. Враховуючи наш час, ви можете запитати
себе: “Який сенс виділятися? Чому я повинен відрізнятися від
своїх друзів та однолітків?”
КІНЦЕВИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСТВА
Відчуття самотності, яке так багато людей продовжує відчувати
сьогодні, насправді є ознакою того, що ми шукаємо глибший і
остаточний сенс у всьому. Майже дві тисячі років тому святий
Августин Гіппо проголосив вислів, який став своєрідною молитвою
до Бога: “Ти створив нас для себе, і наші серця неспокійні, поки
вони не спочинуть у Тобі”. Віднайти такий мир - це відкрити щось
більше, ніж будь-що, що ми можемо собі уявити.
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БУДУЧИ ПІД ПРОВОДОМ ДУХОВНОЇ РОДИНИ
Уявіть, що ви опинилися у невідомій країні. Чи не було б добре
мати досвідченого провідника? Що, коли ваші серця і душі схожі
на остаточну нерозкриту країну? Як ви шукали б підказок від тих,
хто протягом тисячоліть вже здійснив ту саму подорож? Доброю
новиною є те, що ми не самі, і провід, якого ми шукаємо, стає
доступним нам через Господа нашого, Святу Богородицю, Церкву
та багатьох святих.
ЦЕРКВА - ЦЕ ТАКОЖ ВАША СІМ’Я
Ви створені за образом Божим і покликані до спілкування з Богом
та одні з одними у духовній родині, яку Він створив. До цієї родини
належать ті, хто, усвідомивши свою недосконалість, назавжди
змінилися через зустріч з Богом. Вони часто зустрічаються з
людьми з різних верств суспільства, включаючи тих, хто є чужими
для Бога і хто взагалі ніколи Його не знав. Хто знає? Можливо, Бог
кличе вас, щоб ви також допомогли їм у цій подорожі, щоб Його
пізнати.
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ЗАКЛИК ДО МОЛОДІ
Одного разу Папа Римський Іван Павло ІІ кинув виклик молодим
людям: “Не бійтеся. Не задовольняйтеся посередністю. Вийдіть
на глибину і киньте ваші тенета, щоб зловити”. Папа Бенедикт
XVI говорив молодим людям про їх долю: “Світ обіцяє вам
заспокоєння, але ви не створені для затишку. Ви створені для
величі”. Послання було те саме: ми дізнаємось за чим шукаємо,
лише взявши участь у великій пригоді самі.
Щоб розпочати цю подорож на глибину і до величі, задайте собі
такі запитання:
1. Що для мене означає Церква та її вчення? Чому віра важлива, і
чому моя віра важлива для мене?
2. Чи я маю особисті стосунки з Богом? Чи я ніколи не намагався
їх побудувати?
3. Чи я постійно отримую Благодать із Святих Таїнств, або чи
минув деякий час, відколи я їх приймав?
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V. НАША РОЛЬ ЯК ЧЛЕНІВ МІСІЙНОЇ ЦЕРКВИ
«... не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а, навпаки,
втішаймо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день»
(Євр. 10:25).
Тепер, коли ми виходимо з темряви на світло, що ми робитимемо
щодо нашої віри в Христа та Його Церкву? Хтось може сказати:
“Я брав участь у Літургії через трансляцію на своєму мобільному
телефоні, і мені це подобається, мені не потрібно іти до храму”.
Інші скажуть: “Я брав участь у Літургії через трансляцію на своєму
мобільному телефоні, але мені потрібно повернутися до Дому
Божого”.
“Ідіть, отже, навчіть усі народи”
Пам’ятайте ці слова Ісуса Христа, Сина Божого: “Ідіть, отже,
навчайте усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх виконувати все, що Я вам заповідав; і ось, Я з вами
завжди, до кінця віку”(Мт. 28: 19-20).
Можна з впевненістю сказати, що учні не були ознайомлені про
народи світу, але нам це відомо, і будь-яку інформацію ми можемо
отримати за одним кліком пошуку. Христос не лише говорить
зі своїми учнями, але Він говорить і до нас, і як до Своїх учнів,
закликаючи нас іти у світ та євангелізувати.
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ЩО ОЗНАЧАЄ ЄВАНГЕЛІЗУВАТИ?
Євангелізувати, за своєю суттю, означає проголошувати Слово
Боже. Ми можемо думати, що євангелізація означає лише
подорож до нових місць, але це означає більше, ніж це.
Євангелізація починається вдома, у парафії чи місійній громаді, і
починається з кожного з нас. Ми проголошуємо Слово Боже у своїх
сім’ях, серед сусідів, у парафії, таким чином стаємо справжніми
учнями та євангелистами.
Повернімося до храму Божого і хвалімо Бога разом із своєю
парафіяльною родиною. Нехай наша Церква зростає, завдяки
новим місійним парафіям.
ЗАКЛИК ДО ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ ТА МІСІЇ
Оперативним словом у Євангелії від Матея 28: 19-20 є слово: Іди. Як
учні, які євангелізують, подумайте, яку відповідь ви даєте на цей
заклик, розмірковуючи над наступними питаннями:
1. Чи збираєтесь ви залишатися вдома і в’янути на виноградній
лозі, чи повернетесь до Божого храму, щоб стати причасниками
живого Христа?
2. Чи ви маєте сміливість вийти на пошук і знайти наших людей
та сформувати нові місійні спільноти?
3. Чи готові ви допомогти духовенству вашої церкви та іншим
вірним у вашій місцевості будувати Царство Боже, започатковуючи
місійні парафії?
“Тому скажи їм: Так говорить Господь сил: Поверніться до Мене, слово Господа Сил – і Я повернуся до вас, говорить Господь сил.”
(Захарія 1:3).
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