Наша спільнота

В умовах постмодерного суспільства з усіма його
викликами і часто фальшивими цінностями християнська
молодь потребує особливого духовного супроводу. Як
боротися з навішеними стереотипами, на які ідеали
орієнтуватися, коли Батьківщина далеко позаду, а нова
європейська країна диктує свої правила поведінки та й,
взагалі, як не втратити свою душу. Що ж об'єднує усіх цих,
таких різних людей? Відповідь дуже проста: Бог та Україна.
Знати, що ти не один в досить важких обставинах
за кордоном, що є люди, які тебе підтримують; є люди, які
поділяють твої погляди і які не дадуть тобі загубитися в
чужій країні. На цих зустрічах можна почерпнути для себе
багато нових знань, відкрити для себе ще один бік такого
Неспізнаного Бога, Його Любов і Милосердя. Зустрічі
проходять у формі ігор та завдань у праці в групах, часом
у формі катехиз або у вигляді загальних обговорень, або ж
у прославі Господа піснями під гітару чи у молитві в дусі
спільноти Тезе. Все почалося із зростаючого напливу
молодих людей в Париж у 2011 році. Тоді отець-парох
Михайло Романюк вирішив приділити увагу і молоді, яка
потребувала духовної опіки, а перші зустрічі відбувалися
кожної першої суботи місяця. Згодом, з приїздом отця
Андрія Моркваса у березні 2012, зустрічатися молодь
почала щодватижні, а відтак і щотижня.
Отця Андрія призначили відповідальним за
молодіжну спільноту, а його особливий підхід до кожної

молодої особи посприяли її зростанню. Його невгамовність
у спробах залучити якомога більше молоді до спільноти
зараз віддає сторицею. Отець Андрій не чекав, коли хтось
прийде на зустріч, він сам запрошував, часто дзвонив, коли
хтось із молоді не з'являвся впродовж певного часу у храмі,
цікавився нашим життям поза церквою і досі не перестає це
робити. Ця людина для багатьох з нас, за Волею Божою,
стала духовним батьком.
Після більше, ніж двох років праці з молоддю, отця
Андрія змінив отець Степан Ковалик. Його харизмою було
якомога ближче бути до молоді, до її потреб у всіх випадках
життя. Взимку 2014-го з молоддю почав працювати диякон,
а зараз вже отець Юрій Лещинський. То були часи
особливого духовного пізнання Бога в молитовних
зустрічах, в піснях в дусі Тезе.
Отця Юрія заступив брат Володимир Радько восени
2015-го, який допомагав нам шукати відповіді на виклики
часу, та який вчив нас чути Голос Бога у власному серці, у
молитві.
Брат Тарас Овсянник провадив зустрічі молоді
небагато часу, але його тлумачення деяких аспектів Святого
Письма молодь пам'ятатиме все життя. Його дар спільноті
- це спонукання до глибоких особистих взаємин з Богом.
Отець Микола Гривнак також займався
молодіжною спільнотою, його внесок важко переоцінити,
адже саме він ділився досвідом духовної боротьби, в ході
якої ми отримуємо Благодать Божу.

І ,нарешті, ми з вами дійшли до теперішнього
нашого опікуна отця Володимира Пендзея, який прибув до
нас восени 2016-го. Зустрічі проходять у новому форматі,
досі не знаному і це змушує нас працювати, думати, робити
висновки. Але його місія ще не завершилася, то ж не
будемо забігати наперед. Думаю, на молодь чекає ще
багато чого нового. Слава Богу за все!
Інформація про нас:

Ми збираємося щосуботи о 19:30 за адресою:
51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France
(вхід із парку)
Тел. 06 01 76 32 80 (о. Володимир Пендзей)
Тел. 06 98 53 54 34 (Романа Скалка)
Тел. 06 95 32 28 08 (Марія Перекитко)
Тел. 07 58 11 98 45 (Оля Медвідь)

(березень-липень)
2017
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ВЕЛИКИЙ ПІСТ
Напередодні
початку
Великого посту, відбулася зустріч з
молоддю, на якій ми мали змогу
ближче
ознайомитись
з
призначенням та змістом Посту.
Роздумуючи про піст, можна
уявити собі подорож до Божого
воскресіння. І цю дорогу мусимо
перейти
з
наміреннями
та
покаянням. Протягом посту кожен
з нас має змогу зрозуміти, що
потрібно змінити у своєму житті,
яких негативних звичок позбутися,
зрозуміти, що не хлібом єдиним
сита людина. Усе це нам допоможе
наблизится до Бога.
Початком такого наближення є
примирення з ближніми. Ми не
зможемо належно, з користю
почати шлях до Воскресіння, якщо
не примиримося з ближніми
своїми.
Тому найбільшим даром для нас
усіх був Чин всепрощення.
Оскільки у повсякденному житті не
завжди задумуємося, що будь-яке
слово, вчинок, жарт може
засмутити, образити рідних, друзів,
знайомих, дуже важливим є увійти
у піст з чистими думками та
серцем. Тож ми охоче попросили
один у одного вибачення за образи
відомі нам і невідомі.

Слід пам'ятати,
що Господь
милосердний і
прощає наші
провини.
Бо Він любить нас
безмежною любов'ю.
І сина свого
віддав на смерть за
гріхи наші.

Тож любімо ближніх своїх, не ображаймо їх, живімо зі
спокоєм і гармонією у серці.

"Здригнулася Голфофа вся....І світ, і цвіт, і
Каяфа". Здригнувся світ від чуда - чуда
воскресіння Христового. Саме такі слова лунали
31 березня у храмі Святого Володимира Великого
у Парижі. Це був Великопосна вистава-реквієм,
організована нашою Асоціацією. За основу були
взяті відверті та щирі промови героїв, які
відігравали важливу роль у житті Ісуса. Апостоли

ЗВ’ЯЗОК З УКРАЇНОЮ

Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас
правда, за вас слава. І воля святая!» Поборемо,
силу нашого духу нікому не зламати!
Петро та Юда, Вероніка, Магдалина, Пилат і
Марія.
Цим виступом молодь хотіла донести те, що і в
сучасному світі серед кожного з нас є ті самі герої:
хтось зраджує, хтось допомагає, хтось кається у
своїх вчинках, а хтось просто вмиває руки і тікає
якнайдалі від біди ближнього.

Ім’я Тараса Григоровича Шевченка відоме
кожному українцю з дитинства. Творчість нашого
Кобзаря промовляє до нас у будь-який час і будь-де,
він актуальний завжди. 12 березня у Парижі наша
молодь брала участь у виступі у рамках святкування
Шевченківських днів. Надзвичайно цікавою і
захоплюючою була концертна програма, яка була
проведена в українських традиціях. Вірші Тараса
Шевченка (духовна зброя українського народу)

лунали з вуст учасників дійства. Як приємно було
почути нашу милозвучну українську мову в
франкомовному Парижі.

Саме ця сила духу робить людину
непереможною. Беручи це до уваги, ми вирішили
морально підтримати наших солдатів на сході України.
26 березня кожен з нашої молоді міг написати листа
нашим воїнам - героям, які захищають нашу
Батьківщину від зовнішнього ворога, які знаходяться в
госпіталях і потребують нашої моральної підтримки. Ми
з почуттям подяки за їхню сміливість і відважність, з
вірою в їхнє одужання писали листи зі словами подяки і
підтримки. Ми сподіваємося, що цим маленьким
жестом ми все ж таки змогли передати їм наш
оптимізм, любов і віру в їхнє одужання, а також віру в
мирну Україну. Любимо вас дорогі наші Захисники.
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ВЕЛИКОДНЕВІ
СВЯТКУВАННЯ
Верба б'є, не я б'ю! Від
нині
за
тиждень
буде
Великдень! Люди зустрічають
Ісуса при в’їзді в Єрусалим із
зеленими гіллям у руках.
Навколо радість, сміх і щастя.
9 квітня ми, українці, будучи
далеко від дому, теж зустрічали
Христа вітали Його з вербою в
руках на Божественній літургії в
храмі Святого Володимира
Великого у Парижі.
Цей святковий день не пройшов
повз нашу молодь. Погода
дарувала багато сонця, і
відчувалася справжня весна.
Тому, згуртувавшись у велику
компанію після літургії, молодь
нашої спільноти вирушила на
квітневий пікнік у парк Monceau. Кожен приніс із
собою різноманітні смаколики і щирі посмішки.
Грали ігри, розповідали цікаві історії. Відбулися нові
знайомства. Слід зазначити, що молоді люди
завжди щиро запрошують нових учасників до
спільноти. Діляться досвідом перебування в
Парижі, допомагають з роботою та житлом,
запрошують взяти участь у різноманітних заходах
на славу Божу і України.
23 квітня, в неділю, відбулось спільне
святкування Великодня спільнотою української
молоді КАМПУС у парафіяльному домі на Венсені.
Усе почалось з молитви у капличці, після якої
відбулось благословення обіду отцем Володимиром
Пендзеєм та сам обід. Під час гостини молодь змогла
обмінятися ідеями та цікавими історіями, поспівати
українських пісень.
Не обійшлося і без спортивних розваг,
зокрема баскетболу. І однією з найголовніших
частин зустрічі було проведення молоддю
великодніх забав та гаївок у парку. Для когось таке
святкування Великодня було першим досвідом у
житті, для інших же гарним нагадуванням
традиційних святкувань Пасхи в Україні.

ПРОЩА ДО МОН-СЕН-МІШЕЛЬ

28 травня молодь катедри святого Володимира
Великого мала прекрасну нагоду відвідати унікальне
абатство XII ст. в Монт Сен-Мішель ( названо на честь
приходу Архангела Михаїла).
Наша мандрівка на Монт Сен-Мішель почалася з
Королівських воріт ( виступаючі ворота кріпосноі
стіни). Далі, велично вглиб острова веде тільки одна
вулиця. Саме тут височіє парафіяльна церква святого
Петра, в якій о. Володимир Пендзей та о. Михаїл
Глов'як відслужили Божественну Літургію.
По завершенні Літургії, ми мали спільний пікнік на
одній з галявин гори.
Всім присутнім неймовірно сподобався острів та
стародавнє абатство. Повертаючись додому ми щедро
ділилися враженнями від побаченого,переглядали
фотографії, співали та спільно молилися.
Сподіваємося на наступну подорож в це казкове місце!
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НАШІ ГОСТІ
2 квітня наша молодь мала
змогу зустрітися з Пані Наталею
Бордун - керівником Інституту
лідерства та управління УКУ, яка
розповіла про етапи та напрями
саморозвитку.
Постійно
заглиблені у буденні проблеми, ми
часто
забуваємо
про
саморозвиток
:
духовний,
соціальний, інтелектуальний. І
насправді знаючи про певні
маленькі хитрощі, кожного дня які
використовуючи, ми зможемо
щодня
ставати
навіть
на
краплинку, але кращими ніж ми
були до цього.

ВЕЧІР
НАСТІЛЬНИХ ІГОР
В один із останніх травнених днів наша
молодь зібралася у Люксембурзькому парку, щоб
трішки розважитись граючи у настільні ігри.
Це була надзвичайна нагода поспілкуватися, посміятися та навіть проявити свою
стратегічні здібності, будуючи тактики та
прораховуючи ходи.

Всі погодились, що такі подібні вечори
потрібно проводити частіше, адже це надзвичайно
зближує та приносить лише позитивні емоції.

ПРОЕКТ

«Rendez-vous з Богом»

У суботу 13 травня молодь нашої парафії
мала честь прийняти у себе аж дві делегації –
Український молодіжний хор з Відня та студентів
Української Академої Лідерства з Харкова.
Одразу після літургії відбувся концерт, під час
якого ми мали змогу послухати духовні твори у
виконанні хору та дізнатися більше з історії цих
композицій. Також хористи розповіли трохи
більше про себе – як вони виришіли
зорганізуватися, їхню діяльність та чим вони
займаються у звичайному житті.

Опісля відбулась презентація Академії
Лідерства, де її студенти розповіли про саму
програму та її організаторів. Також вони
продемонстрували свою нову театральну
постановку та виконали декілька пісень під гітару.
Слід зазначити, що вже вдруге студенти УАЛ
приїжджають до Парижа, щоб познайомитися з
молоддю нашої парафії та обмінятися досвідом.
Закріпленню дружніх стосунків між гостями та
молоддю сприяло організоване частування у
парафіяльній залі катедри та забава, що відбулась
наприкінці вечора у скверику.

Ось вже п’ятий
місяць, як триває наш
проект Rendez-vous з
Богом. Молоді люди з
різних країн та парафій
нашої
Єпрахії
розповідають про свій
досвід зустрічі з Богом у
житті. Кожного 15-го
числа місяця з’являється
новий відео-ролик. На
нашому youtube каналі
(https://www.youtube.com/channel/UCJXQ1a02tUAvmeEt89dZ9tw)

можна знайти перших чотири свідчення з Парижу,
Утрехту, Антверпену та Фрібургу, Ці розповіді,
щире ділення людей, надихають до переображння
власного життя, зробивши крок на зустріч Богові,
який як люблячий Батько завжди виглядає мене з
відкритими обіймами де б я не був і як сильно не
відійшов від нього. Він мене чекає. Бог хоче мати
rendez-vous зі мною!
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