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Слово Боже

(На неділю )

Апостол: Рим. 13, 11 – 14, 4

Браття, тепер ближче нас спасіння, ніж тоді, як
ми увірували. Ніч проминула, день наблизився.
Відкиньмо, отже, вчиники темряви й одягнімось
у зброю світла. Як день, поводьмося чесно: не в
ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті,
не у сварні та заздрощах; але вдягніться у Господа
Ісуса Христа і не дбайте про тіло в похотях.
Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з ним
у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а
слабкий їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не
їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не
судить, бо Бог його прийняв. Ти хто, що чужого
слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або
падає; але він стоятиме, бо Господь може підтримати його.

Євангеліє: Мт. 6, 14-21

Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям
їхні провини, і Отець ваш небесний простить вам.
А коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш
небесний не простить вам провин ваших. Коли
постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони
виснажують своє лице, щоб було видно людям, що
вони постять. Істинно кажу вам: вони вже мають
свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою
голову й умий своє лице, щоб не показати людям,
що ти постиш, але Отцеві твоєму, що в тайні; і
Отець твій, що бачить у тайні, воздасть тобі. Не
збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки
нищать і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте
собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать
і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. Бо де
твій скарб, там і твоє серце буде.

Прощення
З давнини у Східній
Церкві є гарний звичай:
перед початком Великого
посту в Сиропусну неділю,
здійснювати обряд взаємного прощення. «Святий
Йоан Золотоустий казав:
«Улюблені, ні про що не
дбатимемо так, як про
те, щоб бути вільними
від гніву, і примирити з
собою тих хто вороже
ставиться до нас: бо ані
молитва, ані піст, ані прилучення до таїнств не в
змозі буде захистити нас
у день суду, якщо ми
пам’ятатимемо зло».
Час Великого посту
потрібно пройти так, щоб
він був приємний Богові,
щоб ми відчули, що дійсно
отримали прощення, а
ближніх – полюбили без
будь-яких застережень.
Просімо Господа, щоб у
час Великого посту Він
діткнувся наших сердець,
дав нам побачити наші
прогрішення, подав нам
сльози покаяння і визволив нас від влади гріха.

Матеріал ktds.org.ua

Святий Великий піст
Святий Великий піст, який називають також Чотиридесятницею, це одна
з найдавніших і найбільш священних
установ християнської релігії. Історія
Великого посту має довгу й багату тра
дицію. Вона сягає апостольських часів.
Передпасхальний піст називають Великим не тільки через його тривалість,
але й через його важливість і значення
в житті Церкви і кожного християнина.
Святі Отці Церкви мають до встановлення святого посту найбільшу пошану й найкращі похвали. Святий Василій
Великий (329-379) про давність встановлення посту каже: «Нехай буде мені
вільно знову звернутися до історії і пригадати, що піст дуже давній і те, як усі
святі дуже берегли його, наче яку спадщину по батьках, що її переказував
батько синові. Так то цей скарб через безперервне передання дійшов аж до
нас» (Про піст, І). — Тож погляньмо на розвій і час тривання цього духовного
скарбу нашої Церкви.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Як творився передпасхальнийпіст?
Уже апостоли й перша християнська громада почали заміняти день жидівської Пасхи днем поминання Христових мук і смерти. Роковини Христової
смерти були для них дуже сумним днем. Тож, щоб його належно відсвяткувати,
вони зберігали піст у цей день. І так первісна християнська Пасха почала
існувати у вигляді посту. Це була хресна Пасха. За свідченням святого Іринея
(к. 125 — к. 203), про яке говорить історик Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340),
перший зародок нинішнього 40-денного посту в той час обмежувався однимдвома днями посту, який не вважався передпасхальним, а таки самою Пасхою.
Пасхального посту, за тим свідченням, одні дотримували один день, инші —
два дні, инші — ще довше, а ще инші — 40 годин. (Історія Церкви, 5, 24)
У післяапостольських часах Церква II-III віків починає звертати увагу не
тільки на сумні роковини Христової смерти, але й на радісні роковини Його
Воскресення. Так, отже, попри хресну Пасху помалу приходить і воскресна
Пасха із відміною пасхального посту. Ще в апостольських часах одні перестають дотримуватися посту у сам день жидівської Пасхи, а инші — наступної
неділі. За свідченням історика Сократа, (к. 379-440) ті, що святкували Пасху
разом із жидами, тобто 14 дня Нісана, твердили, що це їм передано від святого
апостола та євангелиста Йоана; а ті, які святкували празник Пасхи наступної
неділі після жидівської Пасхи, доводили, що свій звичай одержали від святих
апостолів Петра й Павла. «Але ні одні ні другі, — зауважує історик Сократ, —
не можуть довести це писемними доказами» (Історія Церкви, 5, 22).
Так виникли пасхальні спори між тими, які святкували Пасху разом із жидами

і тими, що святкували її наступної неділі. Ті довгі спори полагодив Нікейський
Собор 325 року.
У канонічних пам’ятках III сторіччя говориться також про час, коли закінчувався пасхальний піст. За канонами Іполита врочисте закінчення посту відбувалось у воскресну ніч на зорі, за Дидаскаліями — о 3-ій годині ночі, а за Апостольськими постановами — коли почали співати півні.
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Розумій молитву
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ – ОСНОВА Й ВЕРШИНА ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Основою Проскомидії є приготування хліба і вина, адже саме їх ужив Христос під час Тайної Вечері. Хліб і вино є Божими дарами і плодами праці людських рук. У Старому Завіті хліб мав значення того, що найнеобхідніше для
життя, а вино – свята, радості душі перед Господом. Хліб і вино становили
основу того бенкету, на якому Божа Мудрість дає Себе в поживу вірним (див.
Прип. 9, 5; Сир. 24). У Новому Завіті на Тайній Вечері Христос подав хліб і
вино як дар Себе за життя світу. Ми ж у відповідь приносимо хліб і вино на
знак дару нашого життя Христові.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 349_

Літургія Передосвячених Дарів
Питома посна відправа — це Літургія Передосвячених Дарів. Ще в перших
сторіччях був звичай, щоб під час посту 40-ці не відправляти святої Літургії,
бо в тому часі вона ще лучилася з агапою, тобто братолюбною гостиною, що
суперечило духові посту. Крім того, святу Літургію вважали за радісне таїнство, тому її відправляли лише в суботу й неділю. В инші дні тижня, щоб дати
вірним нагоду прийняти святе причастя, святу Літургію замінювали иншими
богослуженнями, з яких з часом розвинулася Літургія Передосвячених Дарів.
Вона не є Літургією у прямому значенні слова, бо не має освячення, це радше
вечірня, злучена зі святим причастям, хліб якого був уже перед тим освячений. Звідси й назва Літургії.
Лаодикейський Собор (канон 364) приписує: «Не можна в 40-цю приносити
святий Хліб (тобто правити святу Літургію), крім суботи і дня воскресного»
(Правило 49). Трульський собор (692 р. ) постановляє: «В усі дні святої 40-ці,
крім суботи й неділі і празника Благовіщення, треба правити Літургію Передосвячених Дарів» (Правило 52).
Коли ж помалу остигла перша християнська ревність і скасовано звичай
щоденного й частого святого причастя, то 40-ця стала також часом приготування до гідного пасхального святого причастя.
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Розклад на тиждень
Понеділок 19.02 - Прп. Вукола, єп.
Смирнського. Св. свщмч. Силвана,
єп. Ємеського, і тих, що з ним

07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Вечірня
Велике повечеріє з каноном св.Андрея Критського

Вівторок 20.02 - Прп. Партенія, єп.
Лампсакійського, прп. Луки Елладського

07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Вечірня
Велике повечеріє з каноном св.Андрея Критського

Середа 21.02 - Св. влкмч. Теодора
Стратилата. Св. прор. Захарії Серповидця

07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів,
Велике повечеріє з каноном св.Андрея Критського

Четвер 22.02 - Св. мч. Никифора

07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Вечірня
Велике повечеріє з каноном св.Андрея Критського

П’ятниця 23.02 - Св. мч. Харлампія

07:30
09:00
18:00
19:00

–
–
–
–

утреня, часи, обідниця
Парастас (Сорокоусти)
Літургія Передшеосвячених Дарів
Молебень за здоров’я

Субота 24.02 - Пам’ять влкмч. Теодора Тирона. Св. свщмч. Власія, єп.
Севастійського

07:30 – Божественна Літургія (за усопших)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня

Неділя 25.02 - Перша Неділя Великого
посту - Православія. 			
Св. Мелетія, архиєп. Антіохійського

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

–
–
–
–

св.Літургія св.Василія
св.Літургія св.Василія
св.Літургія св.Василія
Вечірня та Акафіст за

Великого
Великого
Великого
жертводавців

Душпастирі тижня
о.Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
о.Олег Шепетяк
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
19 лютого – Початок Великого посту.
Строгий піст.
19-22 лютого – Канон св.Андрея Критського
24 лютого - вечір пам’яті Блаженнішого
Любомира «Мрія здійснилася».
17:00 - панахида
17:15 - вечір пам’яті
17:50 - слово Блаженнішого Святослава
24-25 лютого – Великопосні реколекції для молоді Нунція вл. Клаудіо
Ґуджеротті. м.Вишгород.
Іванна - (093) 145 49 40
10 березня – Проща до Тараса на Чернечу гору.
(068) 302 44 95
			
(063) 254 56 10

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

Подяка!
Дякуємо Пану Андрію Ч. за сприяння видання №004 цього Вісника

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
(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
kyivsobor.ugcc.org.ua

