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(На неділю )

Апостол: Євр. 1, 10 – 2, 3.

Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються; ти їх, неначе одежу, згорнеш, і, немов одіж, вони зміняться. Ти ж – той самий, і літа твої не скінчаться.
До кого з ангелів він коли мовив: Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх
ворогів підніжком під ногу. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають
до послуг тим, які мають унаслідувати спасіння?
Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що чули, щоб, бува, нас не
збило з путі. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке важне, що всякий
його переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми,
коли занедбаємо таке велике спасіння? Його спочатку проповідував Господь, і
воно було нам підтверджене тими, що його чули.

Євангеліє: Мр. 2, 1-12.

В той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І
там зібралося стільки народу, що не було більш місця, навіть перед дверима;
і він промовляв до них словом. І от прийшли до нього несучи розслабленого;
несли його четверо. А що із-за народу не могли принести до нього, розкрили
стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав
розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: «Сину, відпускаються тобі твої гріхи». Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали
собі:«Як може цей так говорити? Він богохулить! Хто може прощати гріхи, крім
одного Бога?» Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до
них: «Чого таке мислите у серцях ваших? Що легше – сказати розслабленому:
відпускаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб
ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, – мовить до
розслабленого, – кажу тобі: встань, візьми своє ліжко і йди додому». Устав той
і зараз же взяв ліжко, й вийшов на очу всіх; і дивувалися всі, хвалили Бога й
казали: «Ніколи ми такого не бачили».

Значення покаянної молитви
преподобного Єфрема Сирійського
«Господи і Владико життя мого, духа млявости і недбайливости,
владолюбства і пустослів’я віджени від мене.
Духа ж доброчесности і смиренномудрія, терпіння й любови даруй
мені, недостойному рабові Твоєму.
Так, Господи Царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати
брата мого, бо Ти благословен єси на віки вічні . Амінь».
Ця молитва вичисляє всі негативні і позитивні елементи покаяння і визначає
список наших індивідуальних подвигів. Мета цих подвигів —
визволити нас від основних духовних хворіб, які знесилюють
наше духовне життя і не дають можливости навернутися до
Бога.
Основна недуга — це млявість (лінивство). Звідси — переконання в неможливості, а, отже, й небажання щось міняти,
цинічне ставлення до духовного життя — мовляв, хіба це
щось міняє?
Млявість тягне за собою недбайливість (унининіє),
згідно навчання великих учителів духовного життя, є великою небезпекою для душі. Людина, що перебуває в полоні
недбайливості, позбавлена можливості бачити добрі, позитивні речі. Униніє - воістину диявольська спокуса, тому що
саме диявол, батько брехні, наповнює життя темрявою і запереченням. Людина, поневолена недбайливістю, не здатна
бачити світло і прагнути його.
Владолюбство є наслідком млявости і недбайливости. Ці спотворюють
наше ставлення до життя, спустошують його і позбавляють будь-якого смислу;
що примушує нас шукати компенсацію в неправильному ставленні до інших
людей. Якщо душа людини не звернена до Бога, не шукає вічних цінностей,
вона неминуче стане егоїстичною, егоцентричною, а це означає, що інші люди
стануть для неї засобами для задоволення бажань.
Владолюбство не завжди виявляється як бажання командувати і панувати над людьми — це може бути й байдужість, зневага, відсутність інтересу,
уваги й пошани до інших людей. У цьому випадку дух млявости і недбайливости спрямований на інших; духовне самовбивство тут поєднане з духовним
убивством.
І, нарешті, — пустослів’я. Серед сотворінь лише людина має дар мови.
Всі святі отці вбачають у цьому «відбиток» Божого образу в людині, бо Сам
Бог явлений нам як Слово (Йо. 1:1). Мова виражає саму суть людини, її сповнення, і саме тому може стати і знаряддям падіння, самознищення, обману і
гріха. Слово спасає і вбиває, надихає і отруює; правду виражають словом, але
й диявольска брехня користується словом. Володіючи найвищою позитивною
силою, слово може мати і величезну негативну силу. Коли слово віддаляється
від свого Божественного джерела, воно стає пустим, стає знаряддям гріха.
Це - чотири духовні недуги, з яких треба оздоровитися; але це може зробити лише Бог. Тому перша частина цієї Великопісної молитви — це крик із
глибини людської немочі. Після цього молитва представляє чотири позитивні

цілі навернення.
Доброчесність/стриманість/чистота — позитивна протилежність духа
млявости. Млявість означає, насамперед, розсіяння, поділеність, спотвореність наших опіній і понять, нашої енергії, неспроможність бачити речі, як вони
є, в їх цілості. Протилежністю млявости є цілісність. Якщо доброчесність вважають, зазвичай, чеснотою, протилежною, передусім, сексуальній розбещеності, то це тільки тому, що спотвореність нашого існування ніде так ясно себе не
виражає, як у розпусті, у відчуженні життя тіла від життя духа, від духовного
контролю.
Перший чудесний плід доброчесности — смиренність. Це, насамперед,
перемога правди в нас самих, знищення брехні, в якій ми звичайно живемо.
За доброчесністю і смиренням, природно, йде терпіння. «Упала» в своїй
природі людина — нетерпелива, бо, не бачачи самої себе, вона схильна
судити і осуджувати інших. Терпеливість — воістину Божественна прикмета.
Коли людина є мірилом самої себе, вона нетерпелива і з собою (бо хоче успіхів
негайно), і з іншими, (яких осуджує). Але Бог дивиться глибше, і чим більше
ми наближаємося до Бога, тим терпеливішими стаємо і тим більше відбиваємо
в собі притаманну лише Богові пошану до кожної окремої істоти.
Вінець і плід усіх чеснот — любов, яку може дати і якої може навчити тільки
Бог; це - дар, який є ціллю всіх духовних вправ. Усе це підсумовує остання
частина молитви, в якій просимо ласки побачити свої прогрішення і не осуджувати свого ближнього. Врешті-решт, існує лише одна небезпека: пиха. Пиха
є зла, і зло є джерелом пихи.
Не вистачить, однак, тільки пізнати свої гріхи, бо й це може обернутися в
пиху; святі отці перестерігають від фальшивого благочестя, яке під прикриттям смирення і самоосудження, може привести до диявольської пихи.
Після кожного прошення молитви творимо доземний поклін. Поклони є прикметною рисою всього Великопісного богослуження, але в цій молитві їх значення розкривається найкраще. Ціла людина, душею і тілом, відпала від Бога;
і, щоб повернутися до Нього, має бути оновлена цілком.
Гріх — це перемога плоті, ірраціональної похоті в нас, над духовною природою. Але тіло — це Божий храм, настільки святий, що Сам Бог «став тілом».
Покаяння — це не зневага до тіла, а намагання повернути йому його правдиву
гідність храму людської душі. Християнська аскеза — це боротьба не проти
тіла, а за нього. Тим-то доземні поклони є душевно-тілесним знаком покаяння
і покори, богопоклоніння і слухняности.

За матеріалами сайту liturgical-commission.kiev.ua

Розумій молитву
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ – ОСНОВА Й ВЕРШИНА ЖИТТЯ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Проскомидія. Під час покривання й кадження дарів на завершення Проскомидії священик згадує про участь усього всесвіту у Христовому спасінні та
в Літургії, перелічуючи кадило, звізду, вселенну, ріки, хвилі морські, небеса,
всю землю, світ Божий. Усе це є висловом Божої краси й сили, усе приймає
благословення Боже, усе співає Йому хвалу.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 352

Розклад на тиждень
Понеділок 05.03 - Прп. Льва, єп. Катанського.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Вівторок 06.03 - Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, архиєп. Великої
Антіохії.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Середа 07.03 - Віднайдення чесних мощів
свв. мчч., що в Євгенії.
07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів,

Четвер 08.03 - Св. свщмч. Полікарпа, 		
єп. Смирнського.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

П’ятниця 09.03 - Перше і друге знайдення
чесної голови св. славного прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.
07:30
09:00
18:00
19:00

–
–
–
–

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

Субота 10.03 - Субота заупокійна. 		
Св. Тарасія, архиєп. Царгородського.

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

Неділя 11.03 - Третя неділя Великого
посту. Хрестопоклонна. 			
Св. Порфирія, єп. Газького.
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

Душпастирі тижня
о. Богдан Чурило - (097) 309 68 69
єрм. Ніканор Лоїк - (044) 569 41 54
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
7 березня – 19:00 Біблійні читання
10 березня – Проща до Тараса на Чернечу гору.
(068) 302 44 95
			
(063) 254 56 10
23-25 березня, Обухів – Реколекції для
подружніх пар (067) 949 13 60
24 березня - реколекції для церковних
співців та дяків, а також для всіх
церковних хорових колективів
			
(063) 728 26 96
			
(096) 810 87 28

Оголошення!
У Солом’янському р-ні міста Києва,
буде утворена нова парафія УГКЦ.
Прохання до греко-католиків цього
району зголошуватись до о. Василя
Барни
тел. (098) 462 25 02

Шукаємо охочих покращити
сайт Патріаршого Собору.
Звертайтеся до редакції:
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91 - о.Андрій

Подяка!

Висловлюємо щиру
подяку Високоповажному Пану Якову Б.,
за повну підтримку друку
даного видання.

Станьте підписником
«Вісника Собору».
Напишіть до редакції:
visnyksoboru@gmail.com
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

