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Браття, страва не зближує нас до Бога: ні як не їмо, не тратимо нічого, ні як
їмо, не користаємо нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що маєш знання, як ти у
капищі сидиш за столом, чи його совість, тому що слабка, не буде заохочена
їсти ідоложертовне ? І так через твоє знання може погибнути немічний брат,
за якого помер Христос. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабку совість, грішите проти Христа. Тому, як страва призводить брата мого до гріха,
повік не буду їсти м’яса, щоб не блазнити мого брата.
Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то – вам, бо ви
достовірний доказ у Господі мого апостольства.

Євангеліє від Матея 25, 31-46.

Сказав Господь: Коли Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з
ним, він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він
відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів; і поставить
овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: – Ходіте, 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.
Тоді озвуться праведні до нього: – Господи, коли ми бачили тебе голодним і
нагодували, спрагненим і напоїли? 38. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? 39. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і
прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже: – Істинно кажу вам: усе, що
ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й
тим, що ліворуч: – Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований
дияволові й ангелам його; бо я голодував, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і
ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не
одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: – Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або
нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? Він відповість їм: – Істинно
кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не
зробили. І підуть ті на вічну муку, а праведники – на життя вічне.

М’ясопусна Неділя
Неділя Блудного Сина наче говорила до нас:
«Блудні діти, заверніть з дороги гріха та в покорі
й каятті вертайтеся до батьківського дому, бо наш
Отець Небесний безконечно милосердний, то простить і вам». — А М’ясопусна й Сиропусна неділі
грізним тоном перестерігають нас: «Господь Бог не
тільки безконечно милосердний, але й безконечно
справедливий, тож не грайтеся з гріхом, але бійтеся
строгої руки Божої, справедливости й кари».
День Страшного Суду всім нам пригадує велику відповідальність, яка чекає на кожного з нас за
наше життя. А швидка й дуже строга Божа кара, що
впала на наших прародичів за один-єдиний тяжкий
гріх, переконує кожного, що з Богом не можна жартувати. Тож одна й друга неділя доводять нам необхідність виправлення нашого життя, посту й покути, жалю за гріхи, бо тільки тоді зможемо мати надію
на Боже милосердя у день Страшного Суду.

Що таке «м’ясопуст»?

Седмиця, що наступає після неділі Блудного Сина, називається М’ясопусна і
закінчується неділею, яка має ту саму назву. М’ясопусна неділя це вже останній день перед Великим постом, у якому ще дозволялося їсти м’ясо. Звідси й
назва цієї неділі — м’ясопуст, що значить відпущення, покинення м’яса. Очевидно, ми тут маємо на думці ті часи, коли Великий піст дотримувався дуже
строго.

Богослужба М’ясопусної неділі

М’ясопусна неділя ще має назву неділі про Страшний Суд. Цього дня читається святе Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про Страшний Суд та про
вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Події Страшного Суду
присвячена вся сьогоднішня богослужба. Оспівуючи перебіг Страшного Суду,
вона намагається наповнити нас спасенним страхом, жалем за гріхи та вказати
на необхідність добрих справ, передовсім справ милосердя.
Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, нагороджене або
покаране, про це сказано в наступних стихирах з великої вечірні неділі: «Книги відчиняться, виявлені будуть людські діла перед нестерпним судом, а вся
долина зашумить страшним скреготом плачу, коли побачить усіх грішних,
засуджених на вічні муки Твоїм справедливим судом, і даремний плач. Тому
молимо Тебе, Блаже, пощади нас слав’ячих Тебе, єдиний многомилостивий».
«Засурмлять труби й розпадуться гроби, і весь людський рід воскресне з трепетом. Ті, що творили добро, радуються в радості чекаючи, щоб прийняти нагороду. А грішники тремтять, гірко ридаючи, бо йдуть на муку й відлучаються
від вибраних. Господи слави, змилосердися над нами й пощади нас, як Благий, та зроби нас гідними мати частку з тими, що Тебе полюбили».
Кожний стане на Страшному Суді, і там не будуть зважати на особи, які
співають пісні канону утрені цієї неділі: «Надходить день, уже при дверях суд,
чувай, душе, де збираються разом царі і князі, багаті й бідні, і кожна людина
дістане по заслузі своїх діл» (Четверта пісня).

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. «Пізнай свій обряд»

Розумій молитву
Проскомидія

Зодягнений у богослужбові ризи священик приступає до здійснення Проскомидії. Проскомидія (із грецької приношення або предложення) вводить
спільноту вірних у Божественну Літургію. Свою назву Проскомидія бере від
давнього звичаю вірних приносити на Службу різні дари. Хліб і вино вживали
для Євхаристії, а інші дари призначалися для потреб нужденних та священнослужителів. Так євхаристійне зібрання вірних мало й суспільне значення
взаємного обміну дарами (див.Ді.3-4). Саме тому Вечеря Господня називалася
Вечерею любові (грецькою аґапе) (див.1 Кр.11).

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 348

Стрітення Господнє
На сороковий день після Різдва Ісуса Христа Пресвята Богородиця приносить в єрусалимський храм Дитя, щоб очистити себе (хоч Вона цього очищення
не потребувала) і пожертвувати небесному Отцеві Сина свого первородного.
Господь Бог у законі Мойсея зобов’язав, що кожен первородний син має бути
посвячений Йому в подяку за те, що Бог наслав у Єгипті смерть на всіх єгипетських первородних, а синів Ізраїля спас. Кожне принесене дитя приймав на
свої руки священик, а батьки приносили в жертву ягня або ж, якщо були дуже
бідні, пару голубів чи горлиць. Потім дитя з рук священика брали до себе на
виховання. Щоб нас навчити, як треба коритися Божим законам, Спаситель і
Пресвята Богородиця, хоч не були до цього зобов’язані, виконують той припис. Святий євангелист Лука цю подію описує так: “…привели Його в Єрусалим
поставити Його перед Господом, як то написано в Господньому законі: «Кожний хлопець, первородний, буде посвячений Господеві», – і принести жертву,
як то написано в Господньому законі: «Пару горлиць або двоє голубенят».
А був в Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон; чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито
Святим Духом, що не бачитиме смерти перш, ніж побачить Христа Господа.
Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над
ним за законним звичаєм, він узяв Його на руки, благословив Бога й мовив:
«Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої
очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами; світло на
просвіту поганам, і славу твого люду – Ізраїля». Батько Його і мати дивувалися тому, що говорилося про Нього. Симеон же благословив їх і сказав до його
матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі;
Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились
думки багатьох сердець». Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера; вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від
дівування свого; зоставшися вдовою аж до вісімдесят четвертого року, вона
не відходила від храму, служачи (Богові) вночі і вдень постом та молитвою. І
надійшла вона тієї самої години й почала прославляти Бога та говорити про
нього всім, що чекали визволення Єрусалиму” (Лк.2,22-38).

За матеріалами сайту dyvensvit.org

Розклад на тиждень
Понеділок 12.02 - Свв. трьох святителів, великих архиєреїв Василія Великого, Григорія Богослова і Йоана
Золотоустого.

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

–
–
–
–

Божественна Літургія (за усопших)
Божественна Літургія (за всяке прошення)
Вечірня
Божественна Літургія

Вівторок 13.02 - Свв. чудотворців і
безсрібників Кира та Йоана.

07:30 – Божественна Літургія (за усопших)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, велике повечеріє

Середа 14.02 - Передсвяття Стрітення.
Св. мч. Трифона.

07:30 – Утреня та часи
18:00 – Велика Вечірня з литією і утреня

Четвер 15.02 - Стрітення Господа Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія,
святкування Дня Богопосвячених Осіб
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

П’ятниця 16.02 - Св. і праведного Симеона Богоприємця й пророчиці Анни.

07:30 – Утреня та часи
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг

Субота 17.02 - Прп. Ісидора Пилусіотського

07:30 – Божественна Літургія (за усопших)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика вечірня і утреня

Неділя 18.02 - Неділя сиропусна.
Всепрощення. Відання свята Стрітення
Господнього, св. мчц. Агафії.

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

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та чин Прощення

Душпастирі тижня
о.Андрій Гах - (093) 153 41 05
о.Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
11 лютого - збірка пожертв для потреб
БФ «Карітас-Київ» та розвиток соціального служіння в Києвській Архиєпархії.
12 лютого – пам’ять трьох Святителів.
15 лютого – свято Стрітеня Господнє та
святкування Дня Богопосвячених Осіб.
17 лютого – Стрітенські вечорниці
ТУСК «Обнова». Початок о 16:30.
Національний заповідник «Софія Київська» (будинок Митрополита)
контактний телефон: (096) 141 62 45
24 лютого - вечір пам’яті Блаженнішого
Любомира «Мрія здійснилася».
17:00 - панахида
17:15 - вечір пам’яті
17:50 - слово Блаженнішого Святослава
10 березня – Проща до Тараса на
Чернечу гору.

Катехична школа

щонеділі:
09.00 - діти віком від 11 років.
10.00 - Божественна Літургія для дітей.
11.00 - діти, які готуються до Першої
Сповіді та Урочистого Святого
Причастя.
11.00 - діти віком 8-10 років.
11.00 - діти дошкільного віку.
Заняття проводяться у монастирі
Сестер Пресвятої Родини
(вул.Є. Маланюка, 101).
контактний телефон: (097) 433 04 38
Запрошуємо хлопців до
«вівтарної дружини»
Контактна особа:
д-н Василь (093) 928 49 98

Шукаємо жертводавця
даного видання.
Звертайтеся до редакції:
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91 - о.Андрій
КОНТАКТИ
адміністратор єрм.Ніканор Лоїк,
вул. Микільсько-Слобідська, 5
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