Дорогі брати і сестри,

19 лютого 2017
М’ясопусна Неділя

Слава Ісусу Христу!
Цього року Українська Католицька Церква звертає нашу увагу на один з найважливіших аспектів
нашого християнського життя, а саме Дияконію - служіння ближньому. Це відповідна тема в рамках
підготовки до Великого Посту! Євангельське читання у М’ясопусну неділю пригадує нам сцену
Страшного суду. Найважливіші слова, якими Христос буде звертатися до кожного з нас: Чи ви
запропонували мені що-небудь поїсти, коли я був голодний, або шклянку води, коли я був спраглий,
одяг, коли я був нагий, дах над головою, коли я був бездомним? Чи ви відвідували мене, коли я був
хворий або у в’язниці?
Саме тому Синод наших єпископів закликає нас, наші парафіяльні спільноти починаючи з
М’ясопусної неділі до служіння один одному. Ця недільна наука допомагає нам зосередити нашу увагу
на менш щасливих осіб серед нас і підготуватися до Великого Посту. Служачи ближньому, ми
зустрічаємося з живим Христом. Існує багато конкретних способів служити тим, кому пощастило
менше, ніж нам, зокрема відвідувати хворих, допомагати бідним, нагодувати голодних, підтримувати
тих, хто став жертвою несправедливості, потішити сумних.
Під час цього Великого посту, я закликаю вас до молитви та посту і, прошу докласти особливих
зусиль, щоб служити потребуючим в наших парафіях і спільнотах. Закликаю вас у цей Великопосний
час до активної участі у цьому служінні. Перш за все, ми повинні пам'ятати про свою відповідальність
за потребуючих, які живуть серед нас, та про відповідальність парафії у підтримці благодійної
діяльності Церкви на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Здійснюючи це, ми
будемо зростати у вірі, любові та служінні один одному, як єдина парафіяльна спільнота.
Найважливіше є те, що ми повинні жити таким чином, щоб слова Господа відносилися до нас:
"Прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від
створення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви
мене прийняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли
до мене. ... Істинно кажу вам; усе, що, ви зробили одному з моїх братів найменших - ви мені зробили."
(Мт. 25: 34-36, 40)
Нехай Бог благословить вас і дякую вам за ваше служіння один одному! Благословенної Великопосної
мандрівки!
Щиро з Вами у Христі,

Преосвященний Владика Богдан Данило
Епарх Св. Йосафата

