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Апостол: Євр. 9, 11-14.

Браття, Христос, прийшов як первосвященик майбутніх благ. Він пройшов
через більший і досконаліший намет, нерукотворний, тобто не земної будови,
і увійшов раз назавжди у святиню не з кров’ю козлів та телят, але з власною
кров’ю і найшов вічне відкуплення. Бо як кров волів і козлів та попіл з ялівки
освячує, коли окропить нечистих, даючи їм чистоту тіла, скільки більше кров
Христа, який Духом вічним приніс
себе самого непорочним Богові, очистить нашу совість від мертвих діл
для служіння Богові живому.

Євангеліє: Мр. 10, 32-45.

Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з
ним статися: – Оце йдемо в Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий
первосвященикам та книжникам, і
засудять його на смерть, і видадуть
його поганам, і насміхатимуться з
нього, й уб’ють, і по трьох днях він воскресне. Яків та Іван, сини Заведея,
підходять до нього й кажуть йому: – Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те,
чого попросимо. Він їм відповів: – Що хочете, щоб я зробив вам? – Дай нам,
– ті йому кажуть, – щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй
славі. Ісус сказав їм: – Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я
п’ю, і христитися хрищенням, яким я хрищуся? Вони йому відповіли: – Можемо.
Ісус сказав їм: – Чашу, яку я п’ю, питимете, і хрищенням, яким я хрищуся,
христитиметесь. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч – не моє дати вам, а кому
приготовано. Почули про те десятеро й обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус
прикликав їх і сказав їм: – Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів,
верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами,
але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче
бути першим, хай буде рабом усіх. Бо Син чоловічий не прийшов на те, щоб
йому служили, лише щоб служити й віддати своє життя як викуп за багатьох.

Святе таїнство Єлеопомазання.
Ісус, посилаючи дванадцятьох апостолів на проповідь Євангелія, «дав їм
владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й
усяку неміч» (Mт. 10, 1). Він обіцяв, що проповідь супроводжуватиметься зціленнями: «На хворих будуть руки класти, і добре їм стане» (Мр. 16, 18). Услід
за Христом апостоли також заповідають моління за недужих: «Нездужає хтось
між вами? Хай прикличе пресвітерів церковних і хай вони помоляться над
ним, помазавши його олією в ім’я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та
й Господь його підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому простяться» (Як. 5,
14-15). Продовжуючи апостольське Передання, Церква звершує святе таїнство Єлеопомазання на зцілення душі і тіла та прощення гріхів.
Уділення святого таїнства Єлеопомазання звершують у храмі або там, де
перебуває недужий. За спромогою це таїнство звершують кілька священиків
(згідно з Чином – семеро), що унаочнює молитву всієї Церкви, тому Єлеопомазання називають ще «соборуванням». Чин Єлеопомазання включає освячення єлею, читання Апостола та Євангелія і помазання недужого. Священик,
посвячуючи єлей, традиційно вживаний для лікувальних цілей, прикликає на
нього силу Божу, «щоб він був для тих, що помазуються ним, на зцілення й на
припинення всякого терпіння, скверни плоті й духа», а читанням зі Святого
Письма благовістить перемогу Христа над гріхом, недугою та смертю. Помазуючи недужого єлеєм (його чоло, очі, ніздрі, вуха, уста, щоки, груди, руки
і ноги), священик проказує урочисту благальну молитву до Бога Отця, у якій
просить зцілити недужого «помазанням цим від тілесної і душевної немочі» й
«оживотворити його благодаттю Христа, молитвами Богородиці і всіх святих».
Чин закінчується покладанням книги Святого Євангелія на голову недужого
на знак того, що Сам Христос Господь кладе Свою святу десницю на його
голову на зцілення й прощення гріхів. Після звершення таїнства Єлеопомазання недужий причащається Святих Дарів – «ліку безсмертя». Присутні під
час звершення святого таїнства Єлеопомазання моляться за недужого, сповняючи апостольські настанови: «Моліться один за одного, щоб вам видужати.
Ревна молитва праведника має велику силу» (Як. 5, 16).

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 464, 468, 469

Спільноти Собору
1.Спільнота «Матері в молитві» Зустрічі: 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: 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: середа 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

Розумій молитву
Літургія Слова (Літургія оглашенних)
Христос виходить на проповідь після хрещення в Йордані від Йоана, закликаючи: «Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте в Євангеліє» (Мр. 1, 15). Він проповідує Царство протягом трьох років і звершує його
в Пасхальному таїнстві. На Тайній Вечері Христос дарував апостолам участь у
Царстві – своєму божественному житті – через Слово та Євхаристію.
Таке поєднання Слова і Таїнства не випадкове. Як Богородиця спочатку прийняла до серця Слово і з’єдналася з Ним, так і ми приймаємо до серця Слово і
виконуємо Його, коли єднаємося з Ним у таїнстві Причастя: «Мати моя й брати
мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують» (Лк. 8, 21; пор. Мт. 12,
50; Мр. 3, 35). Тому в Божественній Літургії Христос спочатку живить нас своїм
Словом (Апостола, Євангелія і проповіді), а тоді Тілом і Кров’ю (Причастя).
Літургію Слова приймаємо не як спогад про Христове проповідування, а як
живе Слово, яке Христос і надалі звіщає і яке ми не лише читаємо, а й приймаємо як поживу (див. Лк. 24, 13-34). Він через проголошене й проповідуване
слово під час літургійного зібрання Сам звертається до всієї церковної спільноти й до кожного зосібна.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 355-357

Седмиця квітної неділі
У наших церковних книгах цей тиждень має назву седмиці ваїй (себто пальмових гілок), квітної або квітоносної. Головна тема богослужень цього тижня
— це завершення Великого посту, приготування вірних до великого чуда
воскресення праведного Лазаря і до тріумфу Квітної неділі.
У п’ятницю цього тижня властиво закінчується Великий піст. Субота Лазаря
вже поза постом святої чотиридесятниці. На цьому наголошують богослуження
тижня. У п’ятницю на стихирах вечірні співаємо: «Довершивши корисну для
душі чотиридесятницю, дозволь нам, Чоловіколюбче, видіти і святу седмицю
Твоїх страстей, щоб прославити в ній велич Твою і невисказане задля нас провидіння Твоє та однодушне заспівати: «Господи, слава Тобі».
Головна особа церковних богослужб цієї седмиці — праведний Лазар. Богослужба понеділка називає цей тиждень присінком до суботи Лазаря: «Відчинився присінок Лазаревого воскресення, — сказано у восьмій пісні канону
утрені, — бо йде Христос, щоб зі сну воскресити померлого й побороти життям
смерть». У відправах цього тижня Церква часто закликає вірних, щоб добрими
ділами гідно готувалися до зустрічі Христа: «Несучи гілки добрих діл і пальмами чистоти, всі приготуймося на зустріч Христа, що надходить до Єрусалима,
як Бога нашого» (Дев’ята пісня канону утрені понеділка). «Злучивши любов з
милосердям, спішімось, вірні, щоб послати їх Христові на вмоління, щоб і нас
воскресив із гробу прихованих похотей наших» (Четверта пісня канону утрені
четверга).

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розклад на тиждень
Понеділок 26.03 - Перенесення мощів св.
Никифора, патр. Царгородського.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Вівторок 27.03 - Прп. Венедикта.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Середа 28.03 - Св. мчч. Агапія, Пумплія,
Тимолая, Ромула, двох Олександрів
і двох Діонісіїв.
07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Четвер 29.03 - Свв. мчч. Савина й Папи.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

П’ятниця 30.03 - Прп. Олексія, чоловіка
Божого.
07:30
09:00
18:00
19:00

–
–
–
–

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

Субота 31.03 - Субота Лазарева.
Св. Кирила, архиєп. Єрусалимського.

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

Неділя 01.04 - Неділя 6-та Великого
посту, квітна. Вхід Господній у Єрусалим. Свв. мчч. Хрисанта і Дарії.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та Акафіст

Запрошуємо хлопців до
«вівтарної дружини»
Контактна особа: д-н Василь (093) 928 49 98

Душпастирі тижня
о. Андрій Бонис - (068) 011 11 86
о. Василь Барна - (098) 642 25 02
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
26 березня – 18:30 «Матері в молитві»
28 березня – 19:00 Біблійні читання
31 березня – 19:30, Панахида за Блаженнішим Любомиром (крипта Собору)
31 березня – 10:15, День молоді, 		
Храм Св. Василя Великого
01 квітня – Хресна дорога вулицями Києва
01 квітня – Освячення вербових галузок
01 квітня – «Матері в молитві»
02 квітня – 18:30 «Матері в молитві»
08 квітня – Гаївки на софіївській площі

Подяка!
18 березня була збірка п.Тетяні Стефанишин (регент хору КТДС), для відновлення
будинку, що постраждав від пожежі.
Було зібрано 12 228 грн. та 5 євро.
Щиро дякуємо усім за складену пожертву!

Катехитична 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

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) 642 25 02

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

