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ЖИВА ПАРАФІЯ – 
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ ХРИСТОМ

Блаженніший Святослав разом з єпископами УГКЦ звертає 
нашу особливу увагу на оживленя парафіяльного життя як 
на основу дальшого розвитку нашої Церкви. Наш Синод за-
кликає всіх разом і кожного зокрема працювати над роз-
витком парафіяльної спільноти і тим самим брати активну 
участь у місії Церкви, плекаючи такі аспекти життя парафії:

Боже Слово і катехизація
Літургія і молитва

Служіння ближньому
Провід – управління дарами

Сопричастя – єдність
Місійний дух

Кондак Богоявлення, глас 4
ЯВИВСЯ ЄСИ ДНЕСЬ ВСЕЛЕННІЙ  

І СВІТЛО ТВОЄ, ГОСПОДИ, ЗНАМЕНУВАЛОСЯ НА НАС,  
ЩО ЗІ ЗРОЗУМІННЯМ ОСПІВУЄМО ТЕБЕ: 

ПРИЙШОВ ЄСИ І ЯВИВСЯ ЄСИ – СВІТЛО НЕПРИСТУПНЕ!

БОГОЯВЛЕННЯ 
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА



ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
ОТЦЯ І ГЛАВИ УГКЦ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Дорогі в Христі брати і сестри!

Я вдячний, що можу знову разом із вашим священи-
ком-душпастирем зайти до вашого гостинного дому та 
уділити вам оце традиційне йорданське благословення.

Охрестившись водою і Духом Святим, Господь прий-
няв від Отця свою місію спасіння на землі. Так само 
й ми, очищені таїнственною купіллю Святого Хрещен-
ня, послані у світ для того, щоб поширювати Євангеліє 
правди, єднатися з Богом в молитві та чинити діла ми-
лосердя своєму ближньому, даючи йому можливість 
пізнати, який добрий Господь.

Хай ця йорданська водиця нас очищує та скріплює 
для цього благосленного покликання. 

Із батьківською до вас любов’ю

+ СВЯТОСЛАВ

МОЛИТВА «ЖИВОЇ ПАРАФІЇ»

Господи Ісусе Христе, Пастирю Добрий, Ти 
воплотився, щоб відшукати заблудлих овець 
стада Твого, і проповідував Євангеліє, щоб 
вони вчилися пізнавати голос Твій. І нині 
споглянь милостиво з небесних висот на 
нашу парафію і зішли на неї Святого Духа 
Твого, щоб вона була місцем пізнання єван-
гельської радості. Скріплюй нас присутністю 
Твоєю і єднай нас повсякчас у молитві. Даруй 
нам духа служіння ближньому, щоб у нашій 
парафії кожний міг зустріти Тебе, милости-
вого Бога. Благослови наш духовний провід 
муд рістю Твоєю і дай, щоб ніхто з нас не шко-
дував ні часу, ні талантів, ні земних благ для 
розбудови Твого Царства. Єднай нас у мирі та 
злагоді, щоб ми були Твоєю спільнотою лю-
бові. Всели в нас місійного духа, щоб ми ста-
ли тим світлом євангельського слова, молит-
ви і добрих діл, що кличе кожного до участі 
в Божественному житті, щоб славилося, Спа-
се, Твоє ім’я з безначальним Твоїм Отцем та 
пресвятим, благим і животворящим Твоїм 
Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.


