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Тому, молячись: «Нехай святиться ім'я Твоє», — ми проголошуємо істину про
те, що Бог один святий, а також висловлюємо бажання, щоб кожна людина пізнала
святість Господа і шанувала Його.
Доторкнувшись до Божої святості, Іов сказав: «Я чув лиш те, що говориться
про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу! Тому смиряюся і каюсь на поросі та на
попелі» (Іов 42,5-6). Пророк Ісая вигукнув: «Горе мені! Пропав я! Бо я людина з
нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами, мої ж очі бачили Царя,
Господа сил» (Іс 6,5). Уперше ставши свідком Божого чуда, апостол Петро сказав:
«Іди від мене Господи, бо я грішна людина».
Ми, як Іов, Ісая чи Петро, у світлі Божої присутності чітко бачимо свою
недосконалість. Але це не викликає в нас зневіри. Коли ми каємось у своїх гріхах,
Небесний Отець відразу прощає нас і виявляє нам Свою безумовну любов. Він
переконує нас у тому, що ніколи не відкине і Ні залишить нас. Крім цього, Господь
силою Святого Духа перетворює нас за Своїм образом і подобою.
Наш Отець досконалий. Він ні в чому не має потреби. І все-таки Він хоче брати
участь у нашому житті і любити нас як Своїх дітей. Він не має потреби в нашій
любові, але радіє щоразу, коли ми виявляємо Йому свою любов. Він завжди
терплячий, добрий і милосердний. Як Найкращий Батько, Він завжди хоче для нас
тільки добра. Саме це і висловлює початок молитви «Отче наш».
(Далі буде).

Церква не може виправдовувати розлучень
На проблеми дітей, чиї батьки розлучились і які живуть в нових стосунках,
звернув увагу префект Конгрегації доктрини віри кардинал Герхард Людвіг
Мюллер.
У інтерв’ю під час презентації книжки «Povera per i poveri. La missione della
Chiesa» – «Вбогий для вбогих. Місія Церкви» кардинал наголосив, що потрібно
допомагати людям в скрутних ситуаціях, проте Церква не може виправдовувати
розлучень.
Кардинал Мюллер нагадав, що Таїнство Подружжя створює між членами
подружжя нерозривний зв’язок, а наука Церкви щодо цього чітко відображає вчення
Ісуса Христа. На зауваження, що з відповідей анкети, яку використовували для
збору інформації перед початком синоду, виразно видно, що багато католиків
ігнорує вчення Церкви – префект Конгрегації доктрини віри відповів, що не можна
применшувати вчення Церкви тільки через те, що багато католиків її не знає. «Це
був би якийсь парадокс, якщо б Церква говорила, що якщо не всі знають правду, то
правда ні до чого не зобов’язує».
Багато хто не бере участі в недільній Літургії, бо не знають її цінності. Проте,
не можемо з цього приводу сказати, що Літургія від цього стає менш важливою. На
думку кардинала Мюллера необхідно розвивати душпастирство подружжів, і не
тільки скеровувати його до розлучених, які живуть в нових зв’язках. Основна
проблема дітей, чиї батьки розлучились – це те, що ці діти позбавлені одного з
батьків і змушені жити з кимсь іншим – вважає префект Конгрегації доктрини віри.
о. Леонід
Настоятель парафії

Парафіяльна листівка 99
III Неділя Великого Посту 23.03 - 30.03.2014
Розклад Богослужінь:
Понеділок
–
8. год.
–
18.00 год. Храмове свято Благовіщення ПДМ
Вівторок – Урочистість Благовіщення ПДМ - 8.00 і 18.00 год.
Середа
–
8.00 год.
Четвер, Субота –
18.00 год.
П’ятниця
–
8.00 і 18.00 год.
Неділя: 30 березня 2014 р. – IV Неділя Великого Посту
8.00 год. – Розарій
8.30 год. – Поклоніння Пресвятим Дарам.
Св. Меса – 9.00 і 11.00 год.
- Гіркі Жалі – Середа, Субота, Неділя.
- Хресна Дорога – П’ятниця.
Катехези: Субота: 11.00 год. – дорослі.
16.00 год. – діти.
Неділя: Молодь після Св. Меси о 11.00 год.
00

Біблейський коментар на III Неділю Великого Посту
Була б ти відала про дар Божий... (Йн 4,10)
Щоб зважати на духовну реальність серед повсякденного життя, слід
докладати зусилля. Під час Великого посту у нас є можливість загострити свій
духовний зір і відчути нашу велику потребу в Господі та Його благодаті.
У сьогоднішньому євангельському фрагменті Христос доносить своїм
співрозмовникам духовні істини, використовуючи звичайні життєві ситуації.
Самаритянка прийшла черпати воду. Протягом декількох хвилин розмови з нею
Ісус, використовуючи земні аналогії, встигає пояснити жінці значення живої води,
деякі засади істинного поклоніння Богові і проголосити прихід обітованого Месії.
Потім, коли учні повернулися з їжею, Ісус на прикладі їжі пояснив їм, у чому
полягає Його місія і якого служіння очікується від них.
Христос був не лише Богом, але й земною Людиною. У всьому Він був
подібний до нас, окрім гріха. Як і ми, Він відчував спрагу і голод, знав, як освіжає в
спеку ковток холодної води, як додає сил гарна вечеря наприкінці тяжкого
трудового дня. Тому Він використовував ці прості речі для аналогій з духовними
поняттями, щоб пояснити, як зміцнює нас у духовній мандрівці благодать Святого
Духа та Євхаристія. В устах Господа кожен елемент повсякденного життя ставав
відображенням вготованого нам життя небесного.
Сьогодні спробуй подивитися на дійсність очима віри. Шукай духовний зміст в
усьому. Тоді тілесна складова твого буття не здаватиметься обтяжливою або

❷
гріховною. Бог говоритиме з тобою через найпростіші речі і події! Адже Він
прийшов у цей світ не для того, щоб забрати нас із нього! Божий Син прийшов, щоб
освятити цей світ Своєю присутністю, виявити його божественну суть. Коли
Христос втілився і став Людиною, наше тіло і все наше земне існування набуло
високого змісту. Він відкупив нас, щоб ми могли жити Його життям уже тут і зараз,
знаходячи Його присутність у всьому.
Тому дозволь Христу говорити з тобою сьогодні. Виконуючи свої
повсякденні справи, дослухайся до Божого голосу. Він хоче сказати тобі щось
важливе і добре!
«Говори, Господи, я готовий слухати Твій голос. Допоможи мені гармонійно
поєднувати своє духовне і тілесне життя. Покажи мені небесну реальність у пережитих мною подіях.»
Біблейський коментар на Благовіщення Пресвятої Діви Марії
Не бійсь, Маріє... Напевно, Діві Марії було надзвичайно складно прийняти слова
Архангела! Спочатку Марія зрозуміла, що має відмовитись від своїх власних
уявлень про шлюб. Потім, усвідомивши, що зачне дитину від Святого Духа, вона
ймовірно захвилювалась, як поставиться до цього Йосиф, чи не залишить її. Адже
тоді на неї впаде зневага і вигнання.
Але незважаючи на всі запитання, що роїлися в голові юної Діви, Вона змогла
знайти в собі сили і відповісти «так» Божому задуму. Яким чином? Тому, що Бог
подарував їй необхідну благодать.
Благодать - це безоплатний дар Бога кожному з нас. Існує багато виявів Божої
благодаті. Наприклад, благодать спасіння, благодать віри, благодать доброї смерті.
Богородиці Господь подарував «благодать відваги», завдяки якій Вона сказала:
«Нехай зо мною станеться по твоєму слову».
Божа благодать діє в нашій душі, як паливо в автомобілі — дає сили рухатися
вперед згідно з Божою волею. Саме благодаттю Господь «викликає у [нас] і хотіння
і діяння за своїм уподобанням». Але щоб скористатися Божою благодаттю, слід її
прийняти і дозволити їй діяти, як це зробила Діва Марія.
«Нічого бо немає неможливого в Бога». У цьому Богородиця переконалася на
власному досвіді. Отець Небесний може зробити все, що захоче і коли захоче. Але
Свої діяння Він воліє робити за нашої згоди. Тому сьогодні, святкуючи
Благовіщення, коли Діва Марія підкорилася Божій волі.
Приймімо рішення йти її слідами. Промовмо разом із Марією: «Ось я Господня
слугиня: нехай зо мною станеться по Твоєму слову» - і налаштуймося на всі зміни,
які Бог хоче внести в наше життя.
«Пресвята Богородице, хвала і честь Тобі за те, що Ти відмовилася від своїх
власних задумів і смиренно прийняла Божу волю. Навчи мене діяти так само.
Молися за нас, грішних, щоб ми удостоїлись виконання Христових обітниць!»

Молитва Господня – зразок нашої особистої молитви.
Уявіть себе учнем Христа: ви маєте можливість спостерігати, як молиться
Учитель. Ось Ісус усамітнюється на горі на всю ніч перед тим, як обрати
Дванадцятьох (Лк 6,12-13). А ось, на горі Тавор, Ісус після молитви преображається
(Лк 9,28-29)! Він не раз ішов помолитися після того, як цілий день проповідував і
зціляв людей (Мк 1,35-36).
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Христос у молитві черпав сили, дізнавався, як діяти далі, та отримував
розраду. Учні бачили це і, звичайно, хотіли наслідувати свого Вчителя. Вони гаряче
прагли слідом за Божественним Учителем наблизитись до Отця і відчути Його
присутність. Тому учні просили Христа навчити їх молитися.
У кожному з нас також приховане бажання пізнати Бога і перебувати в Його
присутності. Ця спрага пізнання Бога була притаманна людині споконвіку.
Милостивий Отець
Коли учні попросили Христа навчити їх молитися, першим Його словом було
«Отче» (Лк 11,2). Від початку Свого служіння Ісус навчав нас бачити Бога як свого
Отця, щоб ми з довірою дитини зверталися до Нього за підтримкою, любов'ю і
керівництвом. Божий Син хотів, щоб ми без будь-яких церемоній приходили до
Небесного Отця, не боячись Його величі і святості.
Христос навіть дозволив нам називати Бога «Авва», що по-арамейськи означає
«Тато». Але в той же час Ісус навчає нас говорити: «Отче, нехай святиться твоє ім'я»
(Лк 11,2). Так, Він — наш Тато, і ми можемо приходити до Нього як Його діти, а не
як слуги. Але це не означає, що ми повинні забувати про те, Хто такий Бог.
Уяви, що у тебе з'явився шанс зустрітися з Папою Римським. Хіба ти не вважав
би це за велику честь? Звичайно, ти залишив би заради цієї зустрічі всі справи, ти б
відключив мобільний. Схожого ставлення до Небесного Отця очікує від нас
Христос. Господь святий, Він гідний нашого благоговіння, вшанування і цілковитої
уваги. Заради перебування з Ним варто на деякий час залишити все і
насолоджуватись Його присутністю.
Святковий одяг
На зустріч зі Святішим Отцем ти, напевно, одягнувся б якнайкраще. В
Євангелії ми читаємо притчу про те, як людина прийшла на шлюбний бенкет у
невідповідному одязі і була вигнана за це «в темряву кромішню» (Мт 22,11-12). У
даному випадку святковий одяг символізує покаяння. І ми, починаючи молитву,
маємо насамперед покаятись у своїх гріхах. Христос сказав Петрові на Таємній
Вечері: «Коли я тебе не вмию, то не матимеш зі мною частки» (Йн 13,8). Покаяння
готує нас до зустрічі з Богом. Воно очищає нашу душу і допомагає входити в Його
присутність.
Проста і смиренна покаянна молитва допомагає усвідомити свої повсякденні
гріхи, які віддаляють нас від Небесного Отця. Після короткого іспиту совісті скажи
Господу ці або подібні слова: «Отче, я шкодую про все, чим згрішив проти Тебе та
оточуючих мене людей. Помилуй мене, грішного, прости мені і допоможи більше не
грішити». І тоді Небесний Отець, багатий на милосердя, вислухає тебе і простить.
(Звичайно, ця молитва не відміняє таїнства Сповіді, до якого добре було б
приступати регулярно, хоча б раз на місяць.)
Немає подібних Йому
Ми робимо кумирів зі співаків, акторів, спортсменів та інших знаменитостей.
Фанати тих чи інших осіб прагнуть більше дізнатися про своїх кумирів і наслідувати
їх у всьому. Але ніякий актор чи атлет не гідний такого поклоніння, як Бог. Це
стосується навіть Діви Марії, Яку Господь зробив святою. А він святий Сам по Собі.
Богородиця була виповнена благодаті, в той час як Бог Сам є благодаттю.

