
Тези Для Проповідей 
 

ПРО ЩО ТРЕБА ПАМ’ЯТАТИ? 
 

Яке диво! Ми віримо в Бога, який є водночас і Один, і Спільнота: Отець, 
Син і Святий Дух. Все, що говоримо про любов і єдність христянської 
спільноти, випливає з нашого розуміння Святої Тройці: Бог є Любов і 
Спільнотою-Сопричастям Любові, і тому головна характеристика Хрис- 
тової Церкви – це єдність у любові. 
 
Христос так звертається до своїх учнів (значить і до нас): «Це моя заповідь, 
щоб ви любили один одного, як я вас полюбив» (Йо. 15, 12). Святий 
Павло пише: «А щодо братньої любови, то ви не потребуєте, щоб до вас 
писати: самі бо ви навчені від Бога любити один одного» (1 Сол. 4, ). 
Тому Блаженніший Святослав просить нас звернути особливу увагу на єдність па- 
рафіяльної спільноти, яка, на зразок перших християн, повинна мати «одне 
серце і одну душу» і яка перебуває в єдності з усією Христовою Церквою. 
 
Парафіяни стараються насамперед плекати внутрішню єдність, підтримую- 
чи одні одних молитвою та співпрацюючи в дусі Христового служіння. 
Парафія має сильне відчуття того, що належить до однієї духовної роди- 
ни, а парафіяни ставляться одні до одних як до рідних у Христі. 
 
Парафія також підтримує молитовний і діловий зв’язок із сусідними парафія- 
ми, зі своїм Єпископом і з усією УГКЦ, плекаючи своє сопричастя із Все- 
ленською Церквою, на чолі з Наслідником Верховного Апостола Петра. 
Водночас, парафія практикує духовний екуменізм, молиться за єдність свя- 
тих Божих Церков і плекає дружні та братні стосунки з християнами, 
які не є з нами в повному сопричасті, особливо з іншими дітьми Воло- 
димирового хрещення. 
 
Оскільки ми покликані бути живою парафією, нам потрібно старатись у 
всьому діяти в єдності і любові, маючи «одне серце і одну душу». Та 
завжди зберігаймо синівську відданість до нашого Єпископа, який є на- 
шим духовним батьком. Будьмо вірними синами і дочками нашої рідної 
Церкви та ревними захисниками католицького сопричастя. Плекаймо 
братолюбіє до всіх християн, щоб навіть у неповній єдності ми могли 
давати свідчення про любов, яка єднає усіх в Христі, Господі нашім. 
 
 


