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ЯВИВСЯ ЄСИ ДНЕСЬ 
ВСЕЛЕННІЙ

І СВІТЛО ТВОЄ, ГОСПОДИ, 
ЗНАМЕНУВАЛОСЯ НА НАС,

ЩО ЗІ ЗРОЗУМІННЯМ ОСПІВУЄМО ТЕБЕ:  
ПРИЙШОВ ЄСИ І ЯВИВСЯ ЄСИ —  

СВІТЛО НЕПРИСТУПНЕ!

ЖИВА ПАРАФІЯ —
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ ХРИСТОМ

Боже Слово і катехизація  
Літургія і молитва  

Служіння ближньому  
Провід — управління дарами  

Сопричастя — єдність  
Місійний дух

Якщо Ваші рідні знаходиться поза межами  
Вашої парафії чи Ви подорожуєте і не знаєте,  

де піти на недільну Службу Божу: 
 Інтерактивна карта УГКЦ :  

http://map.ugcc.ua/



У нашій програмі «Жива парафія — місце зу-
стрічі з живим Христом» ми звертаємо осо-
бливу увагу на Боже Слово і катехизацію, тоб-

то на те, що збагачує і розвиває нашу християнську 
віру. Ми знаходимо час для приватного та спільного 
читання і слухання Святого Письма, бо в ньому сам  
Христос-Учитель до нас промовляє. Через краще піз-
нання катехитичних правд за допомогою Катехиз-
му УГКЦ стараємося поглибити нашу віру. Ми з відкри-
тістю сприймаємо поучення Церкви в різних питаннях, 
особливо щодо актуальних проблем людського і сус-
пільного життя. У кожній християнській сім’ї ми ча-
сто розмовляємо, терпеливо та шанобливо, про віру,  
особливо з дітьми та молоддю.

Як я писав у Посланні на тему «Жива парафія», ко-
жен віруючий «має обов’язок щоразу глибше пізнава-
ти правди святої віри протягом усього свого життя». 
Учень Христовий ніколи не перестає цікавитися таїн-
ством Божої любові та доброти, бо вони невичерпні. 
Подумаймо, отже, чим кожен із нас може цього року 
поглибити свою віру і ділитися нею з іншими.

Благословляю цей дім йорданською водою на слухан-
ня віри і на прийняття голосу божественного Єванге-
лія — в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

+ СВЯТОСЛАВ

ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ  
ОТЦЯ І ГЛАВИ УГКЦ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА

Дорогі в Христі брати і сестри!
Разом із Вашим священиком-душпастирем дозвольте 
й мені завітати сьогодні до Вашого гостинного дому 
та уділити Вам оце традиційне йорданське благо-
словення. Свято Йордану щороку нам нагадує, що 
у водах Святого Хрещення ми народилися до нового 
життя і стали дітьми Божими. А бути дітьми Божими 
означає думати, говорити і чинити так, щоб світ міг 
пізнати, що ми — Христові учні.

Наша церковна традиція також називає це свято Про-
свіщенням. Той, хто народився від Духа Святого і Діви 
Марії, прийняв хрещення, щоб просвітити «тих, хто си-
дів у темряві» (див. Мт. 4, 16). Цього року я хотів би 

особливо заохотити Вас шукати просвіщення 
в Того, кого іспові дуємо «Світлом від Світла» —  
в Ісуса Христа. 


