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Неділя про Митаря і Фарисея.
Прпп. Павла Тивейського та
Йоана Кущника.

(На неділю )
Апостол: 2 Тим.(3, 10-15)
Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в
моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові,
вірі, довготерпеливості, любові, постійності,
у переслідуваннях, у стражданнях, які були
спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі;
всі ці переслідування я переніс на собі, і від
усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що
побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть
переслідувані. А лихі люди й дурисвіти будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших, і самі зведені. Ти ж тримайся
того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже змалку
знаєш Святе писання, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса.
Євангеліє: Лк.(18, 10-14)
Сказав Господь притчу оцю: – Два чоловіки увійшли в храм молитись: один був фарисей, а другий – митар. Фарисей, стоячи,
молився так у собі: – Боже, дякую тобі, що
я не такий, як інші люди: грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар.
Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків
даю десятину. А митар, ставши здалека, не
смів і очей звести до неба, тільки бив себе
в груди, кажучи: – Боже, змилуйся надо
мною грішним! Кажу вам: цей вернувся
до свого дому виправданий, але не той; бо
кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений.

Думки
на часі
Покутний тропар
«Покаяння двері відверні мені,
Життя, бо дух
мій зрання підноситься до Твого
святого
храму,
маючи храм мого
тіла, все розбещено. Але ти,
щасливий, очисти мене своєю
добросердною
милістю».

Неділя про Митаря і Фарисея
Перед тим як воїн піде на фронт, то тривалий час проходить військовий вишкіл, мета якого фізично і психологічно приготувати чоловіка до воєнної служби та загартувати на всі труди й невигоди військового життя.
Подібно чинить і свята Церква, наша
добра Мати. Вона заки нам, своїм дітям, поручить спасенну практику
строгого Великого посту, то спершу
намагається приготувати нас душевно на подвиги 40-денного посту. Цій
меті слугують якраз чотири передпісні
неділі, що їх починає неділя Митаря
і Фарисея, а закінчує неділя Сиропусна. Під час богослужень цих неділь
свята Церква наводить нам кілька біблійних образів: гордого фарисея і
покірного митаря, навернення блудного сина, сцену страшного суду
та вигнання наших прародичів з раю. Ці драматичні образи мають
силу зворушити нас до глибини, показати Боже милосердя і Божу
справедливість та переконати нас у важливості навернення, покути і
спасення душі. Розважання про ті події має викликати в нас серйозне
ставлення до посту, переконати в його необхідності та приготувати
нас до самого посту.

Духовне значення притчі
Ця притча свідчить, що Господь Бог не дивиться на особу чи її стан,
але дивиться на її серце й душу. Тут розуміємо правдивість слів Святого Письма, в якому сказано: «...Бог гордим противиться, а покірним
дає ласку» (1 Пт. 5, 5).
Тож зрозуміло, що Бог не прийняв молитви чванькуватого й гордого
фарисея, зате вислухав молитву покірного митаря. Гордість належить
до головних гріхів і є найбільшою перепоною до навернення і покути,
а покора — це початок справжнього навернення і основа правдивої
покути й посту.
Отже, свята Церква бажає, щоб і ми, наближаючись до Великого
посту, готувалися до нього великою покорою та свідомістю нашої
грішности, бо тільки тоді буде в нас добра воля до скрухи серця,
посту й покути. Без покори нема навернення, нема жалю за гріхи й
нема повороту до Бога.
Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розумій молитву
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ – ОСНОВА Й ВЕРШИНА ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
344 Вершиною богослужбового життя Церкви є Божественна Літургія
(з грецької літургія – «спільне діло») – служіння Бога людям і людей
Богові. На Божественній Літургії (або Службі Божій) Отець уводить нас
у повноту свого життя, даруючи нам Сина. Син же дарує нам Себе
Самого на поживу в трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, щоб ми стали з Ним «співтілесні та співкровні»288 й мали участь у Його Божестві. Церква, приймаючи цей дар Христовий у Святому Дусі, відповідає Йому приношенням себе самої, щоб Він жив і діяв у ній як у своїм
Тілі. Отак Христос, Глава Церкви, разом із Церквою, яка є Його Тілом,
приносить Отцеві у Святому Дусі хвалу й благодарення за здійснене
спасіння.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 344

Бій під Крутами
Бій, який відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути
поблизу селища Крути та села Пам’ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин
між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом
есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків
«Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.
У бою під Крутами оборонці української державності призупинили
наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за
собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську Муравйова прийшлося не залізничним шляхом, як задумувалося, а на реквізованих
селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність.
Сучасників особливо вразило поховання 27 сильних в повному розквіті сил юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків
і були ними страчені. На похороні в Києві біля Аскольдової могили
голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав
юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам’яті тридцяти».
Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії.
2006 року на місці бою встановлено пам’ятник.
Матеріали взято з: uk.wikipedia.org

Розклад на тиждень
Понеділок 29.01 - Поклоніння чесним
оковам св. ап. Петра.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня, зустріч спільноти “матері у молитві”

Вівторок 30.01 - Прп. й богоносного
Антонія Великого.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 31.01 - Свв. архиєпп. Олександрійських Атанасія й Кирила.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молебен за узалежнених

Четвер 01.02 - Прп. Макарія Єгипетського

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 02.02 - Прп. й богоносного
Євтимія Великого.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 03.02 - Максима Ісповідника.
Св. мч. Неофіта. Свв. мчч. Євгенія,
Кандида, Валеріяна й Акили

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня

Неділя 04.02 - Неділя про блудного
сина. Св. ап. Тимотея. Св. прпмч.
Атанасія Перського

07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та Акафіст за жертводавців

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
З позначкою ПОЖЕРТВА НА СОБОР

Анонс
28 січня – різдвяна феєрія «РОДИВСЯ ВІН», 16:00
Патріарший собор Воскресіння Христового
29 січня - молитва за героями, що загинули під
Крутами. 10:30 Аскольдова могила.
04 лютого - день особливої опіки над в’язнями
Тривають душпастирські відвідини з йорданською водою.
Бажаючих просимо зголоситися по номеру крамниці:
(067) 653 07 31

Катехична школа
Катехитичні заняття для дітей
та зустрічі з батьками проводяться кожної неділі у монастирі сестер Пресвятої родини,
що на вулиці Євгена Маланюка 101. Початок занять о
10:00 год.
Запрошуємо хлопців до служіння у «вівтарній дружині»

Душпастирі тижня
о. Андрій Бонис - (068) 011 11 86
о. Ніканор Лоїк - (044) 569-41-54
КОНТАКТИ
адміністратор єрм.Ніканор Лоїк,
вул. Микільсько-Слобідська, 5
(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
kyivsobor.ugcc.org.ua

