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№ 005/2018 (005)Перша Неділя Великого посту.

Слово Боже

Св. Мелетія, архиєп. Антіохійського

(На неділю )

Апостол: Євр. 11, 24-26; 32 – 12, 2.

Браття, вірою Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися сином дочки фараона;
волів радше страждати разом з людом Божим, ніж зазнавати дочасної розкоші
гріха, бо, дивлячись на нагороду, вважав за більше багатство наругу вибраного народу, ніж скарби Єгипту.
І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про Гедеона, про
Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, що вірою
підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі
левам, вогненне полум’я гасили вістря меча уникали, ставали сильні, бувши
недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки
діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали наруг і
бичів, кайданів і в’язниці; їх каменували, різали пилою, брали на допити; вони
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні,
гноблені, покривджені; вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, по
горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не
без нас осягли завершення.
Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий
тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника й завершителя віри, який, замість радости, що була перед ним, витерпів хрест, не
звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого престолу.

Євангеліє: Йо. 1, 43-51.

В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І найшовши Филипа, мовив до нього:
– Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип
Натанаїла і сказав до нього: – Ми найшли того, про якого писав Мойсей у
законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав йому: – Що
доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: – Прийди й подивися.
Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: – Ось
справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: – Звідкіль ти
мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: – Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею. Натанаїл відповів йому: – Учителю, ти – Син Божий, ти – цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: – Тому що
я мовив до тебе: я бачив тебе під смоковницею – віруєш. Побачиш більше, ніж
те. І сказав до нього: – Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті і
ангелів Божих, як вони возходять та сходять на Сина чоловічого.

Неділя Православ’я
Перша неділя Великого посту зветься неділею
Православ’я. Про яке православ’я тут йде мова?
Слово «православ’я», по-грецьки «ортодоксія»,
означає істинну віру і правдиве почитання Господа
Бога. Тож мова тут не про православ’я, яке ми сьогодні розуміємо як противагу Католицькій Церкві,
але про православ’я, яке було спільне для цілої
Христової Церкви аж до розколу Східної і Західної Церкви за патріярха Керуларія в XI сторіччі. Православ’я, яке святкує ця неділя, це православ’я вселенсько-католицьке, його визнавала ціла Христова Церква перших віків у
боротьбі проти єресі іконоборства. Тому неділя Православ’я це торжество цілої
Церкви, Східної і Західної, це радісне святкування остаточної перемоги над
іконоборством й иншими єресями.
Неділю Православ’я установив і наказав щорічно святкувати Собор у Константинополі 842 року. Мета цього свята — прилюдно й урочисто віддати честь
і поклін святим іконам Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і святих. Оскільки
перше торжество православ’я, себто прилюдне почитання святих ікон після
осуду іконоборства, відбулося в першу неділю посту 842 року, то ця неділя до
сьогодні залишилася неділею почитання святих ікон, хоч це торжество не має
нічого спільного з Великим постом.
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Початок іконоборства
Визначна риса Східної Церкви — це давнє й особливе почитання святих ікон
Ісуса Христа, Божої Матері, ангелів і святих. Святим іконам, подібно як і святим мощам, Христова Церква віддає великі почесті і пошану. Вона ставить їх у
храмі для прилюдного почитання.
Святі ікони зазнавали прилюдної і приватної почести у Східній Церкві аж
до панування візантійського цісаря Лева III Ісаврія (717-741). Під впливом
двох єпископів з Малої Азії він осудив почитання святих ікон і вважав його за
ідолопоклонство. Свою боротьбу проти святих ікон почав від того, що наказав
забрати ікону Ісуса Христа з брами його палати. А відтак у 730 році він видав
цісарський декрет, яким заборонив почитання святих ікон у цілій державі.
Цим декретом у Східній Церкві починається довга, завзята, болісна і кривава
боротьба - іконоборство. Ця боротьба з невеликими перервами тривала понад
сто літ і закінчилася світлим тріюмфом почитання святих ікон.
Цісарський декрет наказував святі ікони нищити, палити, а їхніх оборонців
ув’язнювати, відправляти на заслання і мучити. Патріярх Герман І (713-730)
не хотів підписувати цісарський декрет проти ікон, за те цісар його усунув
та призначив патріярхом послушного собі Анастасія (730-754). Римські папи,
спочатку Григорій II (715-731), а потім Григорій III (731-741) пишуть до цісаря
листи протесту і на своїх римських синодах осуджують боротьбу проти ікон.
Цісар Костянтин V Копронім (741-775), син Лева III, завзято продовжував
іконоборчу боротьбу свого батька й хотів, щоби почитання святих ікон Церква
урядово осудила. З цією метою у 754 році він скликав єпископів до Константинополя на собор, який під його натиском заборонив почитання святих ікон.
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Розумій молитву
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ – ОСНОВА Й ВЕРШИНА ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Проскомидія звершується на приготованих для Літургії
хлібинах – просфорах (із грецької принесене). Із просфори
священик вирізає агнця і кладе його на дискос. Вирізання
агнця супроводжується словами з пророцтва Ісаї про заколення ягняти (див. Іс. 53, 7). Христос є пасхальним Агнцем, що бере на себе гріх світу (пор. Йо. 1, 29). На агнці,
вирізаному з просфори, витиснено слова «ІС ХС НІКА » (з
грецької Ісус Христос перемагає), що є прообразом повноти «будучого віку»,
про яку писав святий Павло: «Якже все Йому буде підкорене, тоді й сам Син
підкориться Тому, що Йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому» (1 Кр. 15,
28). Вливання до чаші вина і води символізує те, як із пробитого списом боку
Христа «потекла кров і вода» (пор. Йо. 19, 34). Святий Йоан Золотоустий
повчає: «Ця кров і вода є символами хрещення і таїнств (євхаристійних дарів).
З цих двох народжена Церква […]. З боку Христового Бог створив Церкву, як
з боку Адамового створив Єву».
Священик кладе агнця у центрі дискоса на знак того, що воплочений,
розіп’ятий і воскреслий Христос – осердя всесвіту
й історії. Праворуч агнця кладе частичку на честь
Пресвятої Богородиці, ліворуч – дев’ять частичок
на честь ангельських сил і святих. Нижче агнця
покладає частички за живих, а ще нижче – за
усопших; священик поіменно згадує тих, за кого
вірні подавали прохання про молитву. Покладання
частичок біля агнця на дискосі показує, що Христос збирає навколо Себе всю Церкву.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 350-351

Осуд іконоборства
Дозвіл на почитання святих ікон приходить за цісаревої Ірини, яка 784 року
усунула з уряду іконоборця-патріярха Павла, а на його місце наказала вибрати
Тарасія (784-806). Він разом з цісаревою Іриною й Апостольською Столицею
скликав у 787 р. собор до Нікеї. Цей собор відомий у Церкві як Сьомий Вселенський Собор. Пам’ять Отців цього собору наша Церква святкує в жовтні.
Собор у Нікеї за основу до свого догматичного рішення щодо святих ікон
бере науку святого Йоана Дамаскина (к. 675-749), великого богослова Східної Церкви. Собор виразно підкреслює різницю між почитанням — адорацією,
по-грецьки — «латрія», яке стосується тільки одного Господа Бога, і між почестю і пошаною, по-грецьки — «дулія», яку віддаємо Богородиці, ангелам і
святим. Собор навчає, що святі ікони — це тільки видимі символи невидимих
осіб, яким віддаємо почесть. Почитаючи святі ікони, ми не почитаємо паперу,
полотна чи дерева, з яких зроблені святі ікони, тільки віддаємо честь тим
особам, які на них зображені. Почитання святих ікон Собор ставить нарівні з
почитанням святого Євангелія, хреста й мощей святих.
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Розклад на тиждень
Понеділок 26.02 - Прп. Мартиніана
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Вівторок 27.02 - Переставлення прп. Костянтина філософа, у монахах Кирила,
учителя слов’янського. Прп. Авксентія.
Прп. Мирона, пустинника і чудотворця
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Середа 28.02 - Св. ап. Онисима

07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів,

Четвер 01.03 - Свв. мчч. Памфила,диякона
Валента, Порфирія, Павла, Селевкія,
Теодула та п’яти єгиптян: Іллі, Єремії,
Ісаї, Самуїла і Даниїла
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

П’ятниця 02.03 - Влкмч. Теодора Тирона.
07:30
09:00
18:00
19:00

–
–
–
–

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

Субота 03.03 - Субота заупокійна. 		
Св. Льва, папи Римського

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

Неділя 04.03 - Друга неділя Великого
посту.Св. ап. Архипа
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія св.Василія Великого
Божественна Літургія св.Василія Великого
Божественна Літургія св.Василія Великого
Вечірня та Акафіст

Співчуття
священику Андрію Гаху з приводу смерті
батька Степана Гаха, який 22 лютого
2018 року відійшов у вічність.
Нехай Всемилостивий Господь прийме
його душу у Царстві своїм.
Вічна йому пам’ять.
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Спільноти Собору
1.Спільнота «Матері в молитві»
Зустріч: неділя після Літургії о 9:00,
понеділок 18:30
2.Євангелізаційна спільнота 		
«Виноградник» Зустріч: четвер
19:00, підвальні приміщення Собору.
Маркіян - 097 449 86 72, 093 566 32 36
3.Спільнота «Веснянка» руху «Віра і
Світло». Зустріч: 18 березня 15:00,
підвальні приміщення Собору.
Мар’яна - 067 509 80 60
4. «Лицарі Колумба» Зустріч: 28 лютого 19:00. Андрій - 095 281 83 25
5. Біблійні читання (під час Великого
посту). Зустріч: з 28 лютого 19:00.
о. Олег Ш.
6. Пласт. Для членів скаутської організації. Зустріч: субота 10:00
7.Спільнота «Покоління Любомира».
Зустріч: останній день місяця 19:00,
крипта Патріаршого собору. 		
Марія - 097 277 05 47

Подяка!
18 лютого була збірка на КТДС.
Було зібрано 12 489 грн. 		
Спільнота семінарії вдічна всім хто їм
допомагають.
Підтримати їх також можна тут:
«Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Київ
Р/Р
26004353751
МФО
380805
ЄДРПОУ 37015117
Призначення: Добровільна пожертва.
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКА
ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА ДУХОВНА
СЕМІНАРІЯ УГКЦ

Душпастирі тижня
о.Василь Барна - (098) 642 25 02
о.Андрій Бонис - (068) 011 11 86

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

