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0.Мітрат Зенон Хоркавий - в Україні
E-mail: mitratzenon@gmail.com
Глава УГКЦ: «Патріарший Собор стане моментом
іспиту сумління»

Стратегія розвитку УГКЦ «Жива парафія – місце зустрічі із живим
Христом» - це не просто план, який ми для когось створили. Це
загальноцерковний рух, це життя, яким ми живемо. Тому Патріарший
Cобор – це добрий момент обміну досвідом та дарами. Також це
момент іспиту сумління, для того, щоб ми собі самі дали відповідь на
запитання: «Наскільки ми є живою спільнотою, як Церква?»
Про це розповів Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у
своєму інтерв’ю для фільму «Обличчя живої Церкви», над яким
працює творча група «Живого.ТБ». Прем’єрний показ фільму
заплановано на 25 серпня під час роботи VI сесії Патріаршого Собору

УГКЦ.
Глава Церкви підкреслив, що в УГКЦ є різні парафії: парафії, які народжуються, ті, які
дозрівають і ті, які перезрівають і, навіть, які завмирають. «Тому нам так важливо
обмінятися тими дарами, які ми сьогодні маємо, а відтак перейняти певний досвід, яким
живе наша спільнота, скажімо, в іншій країні чи, можливо, і на іншому континенті. Нам так
важливо зрозуміти, де ми знаходимося в тій стратегії», – зазначив Блаженніший Святослав.
Окреслюючи основні напрямки розвитку Церкви в цьому стратегічному плані,
Предстоятель УГКЦ додав, що «ми відкриті на те, що Господь поставить свої корективи» в
ньому. Бо Церква – Тіло Христове, а не людська установа, яка має план свого стратегічного
розвитку.
«Останнє слово в житті Церкви завжди є за Христом, який є її Головою. Він є Нареченим
всієї церковної спільноти, яка є Його невістою», – пояснив він.
Як зазначив Глава УГКЦ, історія вносить свої корективи і в церковне життя також:
«Ще п’ять років тому ми не уявляли, що в Україні почнеться війна. Ми не думали, що наша
держава почне переживати Революцію гідності. І вже точно ми не знали те, що місцем
зустрічі із живим Христом буде не тільки парафіяльна спільнота, а й київський Майдан і
передова на фронті».
Тому, на його думку, саме цей Патріарший Собор стане «моментом слухання Божого
Слова, коли Христова невіста розмовляє із своїм Женихом, слухає Його, зустрічає Його і
відповідає на Його поклик».
Пригадуємо, що 25 - 27 серпня в Івано-Франківську проходитиме VI сесія
Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія – місце
зустрічі із живим Христом».
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
16. 8. 15

НЕДІЛЯ

17. 8. 15

Глас 2. 11-та НЕДІЛЯ
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

9.00
ранку

Свята Літургія
за всіх вірних

1 Cor. 9, 2-12
Mt. 18, 23-35

7 юнаків, що в Ефесі

2 Cor. 5, 10-15
Mk. 1, 9-15

ВІВТОРОК

Мч. Євсигнія

2 Cor. 5, 15-21
Mk. 1, 16-22

19. 8. 15

ПРЕОБРАЖЕННЯ
ГОСПОДНЄ

ПОНЕДІЛОК

18. 8. 15

СЕРЕДА

20. 8. 15

ЧЕТВЕР

21. 8. 15

П’ЯТНИЦЯ

9.00
ранку

Свята Літургія

Прмч. Дометія

2 Cor. 7, 1-10
Mk. 1, 29-35

Св. Еміліяна, єп.
Кизицького

2 Cor. 7, 10-16
Mk. 2, 18-22

Ап. Матія

1 Cor. 1, 26-29
Mt. 10, 29-34

22. 8. 15

СУБОТА

23. 8. 15

НЕДІЛЯ

2 Peter 1, 10-19
Mt. 17, 1-9

Глас 3. 12-та НЕДІЛЯ
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

9.00
ранку

Свята Літургія
за всіх вірних

1 Cor. 15, 1-11
Mt. 19, 16-26

Зі святими упокій
Ділимося з вами сумною вісткою, що у вівторок 28-го липня, на 93 році земного
життя, упокоївся в Господі св. пам. Іван Ільків (Нюпорт). Залишив у смутку 3-ох
синів, Йосифа, Ярослава та Стефана з родинами. Похорон покійного відбувся у
середу, 5-го серпня.
Родині та знайомим покійного складаємо щирі співчуття, та просимо молитися, щоб
Господь Бог оселив душу його де праведні спочивають.
ПОЖЕРТВИ

З приводу смерти батька Бл. Пам. Івана Ільків - син Стефан Ільків пожертвував
$500 на потреби нашої церкви.
ЩИРА ПОДЯКА

ВІТАЄМО ДЕЛЕГАТІВ ХХІІІ З’ЇЗД СОЮЗУ УКРАЇНОК АВСТРАЛІЇ.
З’їзд відбувається в залі Патріярха Йосифа в Катедрі 15-16 серпня, в якому беруть
участь 45 делегатів з Нової Південної Валії, Південної Австралії та Вікторії.
Бажаємо успішно перевести З’їзд, плідних нарад, приємних зустріч та здоров’я та
сили для подальшої праці для добра нашої української спільноти в Австралії та
Україні.
Mинулої неділі на тацу було зібрано:
$248.95
ПОДЯКА ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ЦЕРКВИ
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Святкування відбудеться 30 серпня 2015 р.Б.
у Парафії Успення Пресвятої Богородиці в Ардірі.
У програмі: год. 10.00 – Празнична Свята Літургія у церковні залі
год. 12.00 – Святкування в Залі в Народнім Домі
Suspension St. Ardeer. 3022

Празничний Обід $25

Концертна Програма - ‘Родина’

Жива Музика

Льотерія
Просимо замовляти квитки в пані Стефанії Романик
за телефон 9363 3586 до 25го серпня.
Запросіть Ваших друзів, родину, знайомих,
щоб усі разом гарно і весело провели цей Празничний день.

Управа Української
Громади Саншайн (Інк)

запрошує все громадянство на Загальні
Збори які відбудуться
в неділю 23 серпня 2015
в Укр . Нар. Домі
83-87 Суспеншен Ст. Ардір
з такою програмою:
10:30 ранку – Вписове та перекуска
11:00 ранку Початок Загальних Зборів
За Управу
Микола Поварчук - Голова

TRIVIA NIGHT

Папа Франциск: «Свято – цінний Божий дар для сім’ї: не псуймо його!»
12 серпня Папа Франциск у своїй катехизі підкреслив, що «свято не означає лінощі»,
але є «сповненим любові та вдячності поглядом на добре виконану роботу». «Це час
на те, щоб поглянути на дітей чи внуків, які виростають, і подумати: як гарно! Це час
для того, аби подивитися на свій дім, на тих, кого гостимо, на громаду, що нас
оточує, і подумати: яка ж краса! Бог так вчинив, коли створив світ, – сказав
Наступник святого Петра. – І не перестає цього чинити, тому що Бог постійно
творить».
Як повідомляє сайт «Радіо Ватикану», у середу Папа Франциск під час загальної
аудієнції в рамках катехиз на тему сім’ї розпочав бесіди про «три виміри, якими
позначене родинне життя». Ними є «свято, праця і молитва», і саме святу в родині
було присвячене його чергове повчання.
Святіший Отець насамперед звернув увагу на те, що свято є «винаходом Бога».
«Пригадаймо собі завершення розповіді про сотворення у Книзі Буття: “Бог закінчив
сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого
діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день і освятив його; того бо дня
спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був” (Бт 2, 2-3). Сам Бог навчає
нас про важливість того, щоби присвячувати час на споглядання і використання того,
що під час праці було добре зроблено. Говорю про роботу, очевидно, не лише в
значенні ремесла чи професії, але в ширшому значенні, маючи на увазі будь-яку дію,
якою ми, люди, можемо співпрацювати з Божим творчим ділом».
Папа пригадав, що існує заповідь, «яка стосується всіх, без виключення».
Натомість, знаємо, що існують мільйони людей, а навіть і дітей, «які є невільниками
праці». І в той час, як «час відпочинку, насамперед – недільного, призначений для
нас, аби мати змогу втішатися тим, що не виробляється і не споживається, не
купується і не продається», ми бачимо, що «ідеологія прибутку і споживання
намагається проковтнути також і свято», применшуючи його до «бізнесу», до
способу «заробляти і витрачати гроші».
«Чи ж для цього ми працюємо? – запитує Святіший Отець. – Ненаситність
споживання, яка приносить марнотратство, є жахливим вірусом, який, серед іншого,
вчиняє нас втомленішими, ніж перед цим, загрожує праці та марнує життя».
Далі Папа вказав на священний вимір свята, адже у ньому існує особлива
присутність Бога. Недільна Євхаристія «вносить у свято повноту благодаті Ісуса
Христа», завдяки чому будь-яка дійсність: «праця, родина, щоденні радощі і
труднощі, а також страждання», віднаходить повноту свого сенсу.
«Родина наділена надзвичайною здатністю зрозуміти, спрямовувати і
підтримувати автентичну цінність святкового періоду, – підсумував Папа. – Якими ж
гарними є свята в сім’ї, насправді прекрасними. Особливо – неділя. І, без сумніву,
невипадково святами, які найкраще вдаються, є свята, в яких є місце для всієї
родини. Саме ж сімейне життя, якщо на нього поглянути очима віри, виглядає
кращим від труднощів, яких вимагає. Воно виявляється шедевром простоти,
прекрасним саме через те, що не є штучним, викінченим, але здатним включати у
себе всі аспекти справжнього життя. Воно виглядає нам “дуже добрим”, як сказав
Господь Бог, сотворивши чоловіка та жінку. Отож, свято – це цінний Божий дар,
цінний подарунок, який Бог дав для людської сім’ї. Не зіпсуймо його!», – закликав
Святіший Отець.

