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стояти в церкві… Яка різниця між рабом, який торгує політикою, та іншим – який
стоїть і торгує святим днем?
Сьогодні, коли священиків не допускають у школи, щоби вчити дітей
релігії… Ми прожили більше 20 років і нічого не зробили для християнства, ми не
виховали людей. Змінюються парламент, керівництво, Кабінет міністрів, але
привілеї залишаються ті ж самі. Церква не може більше мовчати на соціальну
несправедливість. Депутати мають право на мільйони, на найкраще
обслуговування… Мільйони йдуть для цих людей, а для найбідніших блокують
навіть елементарну допомогу. І нічого не змінюється, хто б не прийшов до влади
– свої чи чужі, якого б вони не були кольору. Це величезна соціальна
несправедливість!
І тому, дорогі брати і сестри, нам потрібно звернути увагу на виховання.
Ми повинні стати вільними. Нас не повинні купувати ні за гроші, ні за гречку, ні за
щось інше. Ми повинні відкрити очі і побачити, де несправедливість. Коли нам
політики розповідають, а приходять до влади мають те ж саме. Тому ми просимо
звернути увагу на наше життя. У чому воно християнське? Чому Галичина та
Івано-Франківщина можуть відмовитися від базару і не торгуються цим днем? У
них є час піти до Церкви, для сім'ї. Поки ми не відмовилися від рабства, поки
будуть сліди атеїзму – ми не вільні. А невільні люди не здобудуть свободу.
Почнемо ж з того, що піднімемо нашу християнську гідність і, крім цього,
ви повинні розраховувати на велику Церкву. Всі моляться за вас і ми будемо
молитися за вас, тому що від вас залежить дуже багато. Нехай Бог благословить
вас, дає сили. Вдома, у школі, на роботі ви повинні виховувати нову вільну
людину».
Молитва благословення
Нехай Господь тебе благословить і нехай тебе охороняє. Нехай явить тобі
своє Обличчя і нехай тебе береже. Нехай пошле свого Ангела, щоби стеріг тебе
на всіх дорогах твого життя. Нехай Бог тебе оберігає від усього зла. Нехай
сповнить твої добрі наміри, а все в твоєму житті нехай буде згідне з Його святою
волею. Нехай Непорочна Мати опікується тобою. Нехай Вона, як рідна мати,
провадить тебе за руку. І я тебе благословляю † в Ім’я Отця, і Сина, і Святого
Духа. Амінь.
Наміри на Березень

для кола «Живого Розарія»

Загальна: За тих, від кого залежить доля України, як сьогодні, так і в майбутньому,
щоб шляхом мирних переговорів, фундаментом яких буде правда, вони досягли
мирного вирішення конфлікту.
Парафіяльний сайт: rkcck.opoka.org
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Біблейський коментар на VII Неділя Звичайна
Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий. (Мт 5,48)
Досконалі? Хіба це можливо? В той час, коли люди почули ці слова,
панував закон відплати: «око за око, зуб за зуб». Він був покликаний
забезпечувати справедливу відплату і не допускати надмірного покарання.
Подвійне відшкодування збитку не допускалося. За крадіжку верблюда не можна
було вбити людину, в кращому випадку - забрати у крадія одного з його
верблюдів, щоб усе було по справедливості. Однак Христос хотів, щоб головним
законом для людей були милосердя і любов.
Ця нова моральна норма може здатися нам несправедливою. Подумати
тільки: підставити іншу щоку, ще й кому, своєму ворогові! Ми до рідних так
ставитись не можемо, а до сторонніх і поготів! Тим більше до ворогів!
Сьогодні головною причиною наших конфліктів з людьми, як правило, є
не прощення. Що значить простити? Христос закликає нас не мстити і не
відповідати агресією на агресію. Підставити іншу щоку - це дати нашому
супротивникові ще один шанс одуматись. Адже немає остаточно зіпсованих
людей, і наше завдання своєю вірою в людину відродити в ній добро. Звичайно,
Христос не очікує, що ми до всіх будемо ставитися з однаковою прихильністю.
Але практикувати співчуття, милосердя і терпіння маємо постійно. І ще:
молитися та благословляти.
Така любов благодатно впливає не тільки на інших людей, але й на нас
самих. Навіть психологічні дослідження показують, що небажання простити
приводить до тілесних недуг. І навпаки, ті, хто практикує прощення, як правило,
більш життєрадісні, умиротворені й здорові.
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Тому намагайся прощати. Сьогодні це може здатися неможливим, а завтра, з
Божою допомогою, все зміниться на краще.
«Господи, зроби мене знаряддям Твого милосердя і миру! Допоможи простити
того, кого мені особливо тяжко простити. Даруй Твою віру в людей»
Папа Франциск: Євхаристія зберігає у Церкві живу присутність Ісуса
Христа
Євхаристія разом з Хрещенням і Миропомазанням знаходиться у центрі
«християнського втаємничення» і є джерелом життя Церкви. З цього Таїнства
Любові випливає, по суті, будь-яка справжня дорога віри, сопричастя і свідчення.
Те, що ми бачимо, коли збираємося на Євхаристії, дозволяє нам відчути
те, що будемо переживати. У центрі простору, який призначений для
відправляння Меси, знаходиться вівтар, який являє собою стіл, накритий
обрусом, а це нас схиляє до мислення про свято. На столі знаходиться хрест,
щоби вказати нам, що на цьому вівтарі відправляється жертва Христа: Він є
духовною їжею, яка там приймається, під видом хліба і вина. Поруч з вівтарем
знаходиться амвон, яка говорить про місце, з якого проголошується Слово Боже:
це вказує на те, що ми тут збираємося, щоби слухати Господа, Який промовляє
через Святе Письмо, а, отже, їжею, яку отримуємо, є також Його Слово.
Слово і Хліб на Святій Месі з’єднуються, так як під час Тайної Вечері,
коли усі слова Ісуса, усі знаки, які Він чинив конденсуються в акті ламання хліба
і жертву чаші, передбачаючи жертву хреста в цих словах: «Беріть і їжте, це є Моє
Тіло… Беріть і пийте, це є Моя Кров».
Жест, який Ісус виконав під час Тайної Вечері, є найвищим актом подяки
Отцю за Його любов, за Його милосердя. «Подяка» грецькою називається
«eucharystia» - найбільш піднесена подяка Отцю, який так нас полюби, що з
любові дав нам Свого Сина. Таким чином, термін «eucharystia» підсумовує весь
жест, який є одночасно й жестом Бога і людини, жестом Ісуса Христа, правдивого
Бога і людини.
Таким чином, здійснення Євхаристії є чимось значно більшим, ніж
святом: це згадка про Пасху Ісуса, центральної таємниці спасіння. «Згадка» не
означає якогось спогаду, але хочу сказати, що кожного разу, коли здійснюємо це
Таїнство, беремо участь у таємниці муки, смерті і воскресіння Христа. Євхаристія
є апогеєм справи Божого спасіння: Господь, стаючи хлібом поламаним для нас,
насправді обдаровує нас усією Своєю благодаттю і милосердям, аби відновити
наші серця, наше життя і наш спосіб відносин з Ним і з братами. З цієї причини,
як правило, коли приймаємо це Таїнство, то говоримо, що «приймаємо Святе
Причастя», «приступаємо до Причастя»: це означає, що у силі Святого Духа
участь при євхаристійному столі уподібнює нас у винятковий і глибокий спосіб
до Христа, даючи нам вже тепер передсмак повного сопричастя з Отцем, яке буде
характеризувати святкування на небесах, де з усіма святими ми будемо мати
неймовірну радість споглядання Бога обличчям в обличчя.
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Дорогі друзі, ми ніколи не будемо здатні гідно віддячити Богу за дар, який
Він нам дав у Євхаристії! Це дуже великий дар. Саме тому так важливо брати
участь у недільній Святій Месі не лише, щоби молитися, але також, щоби
прийняти Причастя, цей хліб, який є Тілом Ісуса Христа, який нас відкупляє,
пробачає, з’єднує з Отцем. Участь у Святій Месі є прекрасною. Щонеділі ми
ходимо на Євхаристію, бо це день Воскресіння Господа. Ось чому неділя для нас
є такою важливою. Беручи участь у Євхаристії, відчуваємо приналежність до
Церкви, до Божого Народу, до Тіла Христа, до Ісуса Христа. І ми ніколи не
зрозуміємо повністю його вартості і цінності. Просімо Його, щоби це Таїнство
могло й надалі зберігати у Церкві живу Його присутність і формувати наші
спільноти у любові і єдності з гідно з серцем Отця. Це здійснюється протягом
усього життя, але починається у день Першого Причастя. Важливо, щоби діти
добре готувалися до Першого Причастя і щоби не було таких, які б її не
отримали, бо це перший інтенсивний крок приналежності до Ісуса Христа після
Хрещення і Миропомазання.
«Ми повинні стати вільними» Єпископ Станіслав Широкорадюк
12 січня відбулось чергове «Народне віче» на Майдані Незалежності в
Києві. Поряд з політиками та активістами Євромайдану виступили і
представники духовенства. Серед яких був Апостольський адміністратор
Луцької дієцезії Станіслав Широкорадюк. Ось слова владики на Майдані
столиці: «Брати і сестри, я вперше на цьому Майдані. Я часто чую запитання про
те, чи потрібні священики на Майдані. Народ без священиків — бездушний рід.
Тому важливо підтримати цей дух. Щоби ми могли молитися разом і
підтримувати ваш дух. Щоби могти пробудити надію на допомогу Господа, бо ми
без Його допомоги нічого не можемо зробити. Це важливо і в цьому потрібна
допомога священиків.
Я хочу сказати вам важливу річ. На початку грудня у Луцьку я пішов на
Майдан послухати виступи. Люди виступають і всі кажуть одне й те саме. Влада
всіх дістала, у всіх відняла бізнес. Горять ринки, горять офіси. Всіх непокірних
вгамовують на свій лад. Багато людей виступають на цю тему, навіть господарі
ринків. Я зрозумів, що ця влада не може існувати, коли вона залізла в кишеню
найбідніших. Усі, навіть найпростіші вантажі заарештовані, поставлені пломби. Всі
чиновники чекають хабарів — все стоїть. Усі це бачать, і ніхто нічого не може
зробити. Зрозуміло, що дні цієї влади пораховані.
Але мене найбільше турбує зараз інше. Сьогодні — в Католицькій Церкві
Хрещення Господнє. Хрещення Господнє має змінити життя християнина.
Християнин — це вільна людина. І тільки вільна людина здобуває волю. А поки
зухвалий політик може сказати, що може пройти в депутати, якщо у нього є кілька
тонн гречки, трохи грошей і багато обіцянок… Якщо існує очевидна торгівля
рабами, наприклад, за 150 грн. на Антимайдан… А ще більше я здивувався, як
люди стоять за 150 грн. на базарі. Свята неділя — коли християнин повинен

