ЗАПРОШУЄМО ВСТУПАТИ ДО ПАРАФІЇ
ХТО ЯК НЕ МИ, ЯКЩО НЕ ТЕПЕР- ТО КОЛИ!
Вітаю всіх з цим Великим святом Христового Воскресіння, всіх які прийшли до Божого
храму, одними устами і одним серцем прославити нашого Господа.
Цей день найбільше збирає вірних в храмі де ми приходемо щоб помолитися, посвятити
свої кошики, а на пртязі нашого життя ми приносемо наших дітей щоб їх похрестити,
відправити на відчиний спочинок наших близьких, скріпити свої сімейні узи таїнством
вінчанням. Від народження аж до смерті церква нас супроводжує.
Отже, користуючись цією нагодою, хочу звернутися до тих, які люблять Бога і церкву, але
ще не стали її частиною. Що я маю наувазі, це приналежніть до парафії, адже парафія
– це місце зустрічі з живим Христом. Та водночас через цю зустріч парафія починає бути
спільнотою . Найголовнішою підствою парафії, це участь в Літургії. Під фразою «участь
в Літургії» не мається на увазі просто бути присутнім в приміщенні, де відправляється
Літургія, але бути задіяним думками, словами та діями в прославі Бога. Церква це є
місце для спілкування з Богом,
Не раз ми чуємо такий вислів парафія має бути живою. Отже, жива парафія – це не
обов’язково велика парафія, Жива парафія – це та, в якій, із біблійного боку, коли хтось
входить у неї, то відчуває, що він не гість, а її частина. Це місце, куди хтось просто прийде
як прихожанин до храму, проте відчуває, що тут його вітають на зустрічі й молитві.
Парафія – це не бізнес, що пропонує святий товар, тому що модель парафії схожа на
модель родини, а не модель бізнесу.
Інший аспект, це приналежність до парафії. Для віруючої людини, парафія має духовне
значіння. Це участь в житті парфії, добровільна праця, пожертва вашого часу для Бога, а
друга , це фінансова підтримка, без якої парафія теж не може існувати, адже потрібно
платити комунальні послуги, світло електрика і так далі. Отже, стаючи членом парафії,
особа платить членську владку на рік, і ці кошти призначаються на підтрмку парафії.
Збірка грошей – це не каса, на якій ми платимо за отримані послуги, але місце, де ми
можемо внести частину своєї подячної пожертви Богові. Гроші – це лише частина
рівняння. Ми також повинні робити свій внесок, присвячуючи свій час і сили, щоб
допомагати виконувати обов’язки парафії, пов’язані із волонтерством у різних справах.
Метою усякої парафії є «іти і робити учнями усі народи» і «навчати усіх того, що Ісус
навчив нас». Про це завдання Ісуса Христа сказано в кінці Євангелія від Матея.
Від імені церковної ради, запрошуєм приєдуватися до христової родини до нашої
(парафії). Для того щоб, вписатися до парафії, треба заповнити формуляр,який
знаходиться на нашому веб-сайті або в церкві на столі. ВПИСУВАЙТЕСЯ ДО ГРОМАДИ,
ТА БУДУЙМО ОДНУ ХРИСТИЯНСЬКУ РОДИНУ!
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