ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Вісник
Собору
№ 010/2018 (010)

Слово Боже

01 квітня 2018
08 квітня р.Б.

Шоста Неділя Великого посту,
квітна.
Вхід Господній у Єрусалим.
Свв. мчч. Хрисанта і Дарії

(На неділю )

Апостол: Флп. 4, 4-9.

Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: радуйтеся. Хай ваша
ввічливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться,
але в усьому виявляйте Богові ваші прохання молитвою й благанням з подякою. І мир Божий, що вищий над усякий ум, берегтиме серця й думки ваші у
Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе,
що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота чи яка похвала – про те
думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені – те
чиніте, і Бог миру буде з вами.

Євангеліє: Йо. 12, 1-18.

Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію,
де був Лазар, який був помер і якого воскресив
Ісус. Там отже, справили йому вечерю, і Марта
услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з
ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогоцінного,
помазала ноги Ісуса й обтерла їх своїм волоссям; і наповнився дім пахощами
мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити: – Чому
не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так
не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій; він мав при собі
калиту і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: – Лишіть її. Вона зберегла те
миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте
завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки
Ісуса ради, але також щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих.
Тоді первосвященики змовилися і Лазара вбити, бо численні юдеї лишили їх
через нього й увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на
свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли пальмове гілля й вийшли йому
назустріч з окликами: – Осанна! Благословен грядий в ім’я Господнє, цар Ізраїлів! І найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось
іде твій цар верхи на жереб’яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але
коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке
вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазара з
гробу й воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому й народ вийшов йому
назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо.

Звичаї та духовне значення Квітної неділі
Квітна неділя в наших богослужбових книгах має такі назви: «неділя Ваїй»,
Цвітна, Цвітоносна і Цвітоносія», а в народі ще: «неділя Шуткова, Вербна чи
Вербниця». Усі ті назви пов’язані зі звичаєм благословляти й роздавати того
дня в церкві пальмові чи оливкові галузки. Через брак пальмового чи оливкового віття в нашій країні ми маємо прадавній звичай використовувати гілки
лози чи верби, бо вони навесні найшвидше розвиваються.
У жидів і давніх римлян пальмова гілка була символом перемоги. Тому її
несли в руках під час переможного походу. На людних ігрищах переможців
також нагороджували пальмою, як символом перемоги. У Новому Завіті пальмова галузка стала символом мучеництва. У катакомбах ставили пальму на
гробах мучеників як символ тріумфу мученика. Оливкова галузка є символом
миру. У нашому требнику, у молитві на благословення лози, вербна галузка
зветься також символом воскресення. У грецькій мові пальмові галузки звуться
«баія», по-церковнослов’янському «ваія», а звідси й назва неділі Ваїй.
Не можна точно сказати, коли прийшов звичай благословляти в церкві віття
пальми, оливки чи іншого дерева. Здається, що благословення галузок уже
було в практиці десь у VII ст., хоч сам обряд благословення з’являється в
літургійних пам’ятках щойно в IX столітті.
З посвяченою лозою в нашого народу пов’язані різні дії, деколи навіть забобонні. Посвяченої лози ніхто не нищив. Її ставили вдома за ікони або садили на
городі. Нею благословляли худобу, коли перший раз виганяли на поле пасти.
З посвяченою вербою господар обходив своє обійстя, щоб відігнати нечисту
силу. Деякі навіть проковтували пуп’янки лози, «щоб горло не боліло». Подекуди посвячену лозу давали померлим до рук, щоб при загальному воскресенні вони йшли назустріч Христові із символом перемоги. При виході з церкви
у Квітну неділю люди легко вдаряли один одного по рамені лозою кажучи:
«Не я б’ю, лоза б’є, за тиждень буде Великдень». Так пригадували собі, що за
кілька днів буде празник Пасхи.
Жидівський народ хотів бачити свого Месію в силі й славі. Тож Ісус Христос
воскресенням Лазаря і своїм тріумфальним в’їздом до Єрусалима довів свою
силу і славу. Прилюдно показав, що Він не тільки пан живої й мертвої природи, але й пан людських сердець. Такого тріумфального походу Єрусалим
уже давно не бачив. Це підкреслює святий євангелист Матей: «І коли Він увійшов у Єрусалим, заметушилося усе місто, питаючи: «Хто це такий?» Народ же
казав: «Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї» (21, 10-11).
Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, йшла зрада Юди, зрада
народу, тінь осуду жидівською старшиною, тінь мук, хресної дороги і розп’яття.
Ті, що сьогодні вигукують: «Осанна», — за кілька днів кричатимуть: «Розпни».
Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного
щастя. Радість і смуток на землі — це дві нерозлучні сестри. Тож, коли хочемо
колись тріумфувати з Христом у небі, мусимо спочатку тут, на землі, прожити
з Ним страсний тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, як Він, увійти туди,
де вічний тріумф, радість і воскресення.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Виголос «Благословенне Царство»

Як прилюдна діяльність Христова почалась проголошенням пришестя Царства Божого, так і Літургія починається звіщенням присутності Царства. Священик, навхрест знаменуючи Євангелієм святий престол, виголошує: «Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки
вічні», на що учасники Літургії відповідають: «Амінь» (з єврейської – Нехай
так буде), сповідуючи, що Царство дійсно є серед нас, і прагнучи, щоб воно
зростало.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 358

Великодній кошик
«Свято над святами, торжество всіх торжеств» –
оспівують стихири цього празника. До цього свята
християни мають особливе приготування, яке ми називаємо «Великий Піст». У часі Посту ми відмовляємось
не лише від гріха та звичок, а й від деяких страв.
На завершенні посту після святкового Богослужіння в наших церквах освячуємо великодні кошики з
пасками та різними стравами.
Часто маємо сумніви, що ж потрібно покласти у великодній кошик? Для кожної сім’ї спорядження кошика є
своєрідним обрядом, який потрібно відповідально виконати. До цього готуються заздалегідь. Якщо в сім’ї є дитина, можна підготувати і для неї невеликий кошик, адже всі діти хочуть бути подібними до дорослих.
Найбільш правильним буде покласти в кошик великодні символи – писанки,
паску і сіль (вважається, що потім така сіль буде освячувати всю їжу), а також
свічку (яку краще брати в церкві, там же і запалити від свічника). Такий
набір схвалюють священнослужителі: яйця символізують перемогу життя над
смертю, паска – тіло Христа і повноту життя, сіль – зв’язок Бога з народом,
достаток і сенс життя.
За давньою традицією, доречно взяти також домашню ковбасу, шинку,
сало, сир, вершкове масло і хрін – те, чим будете розговлятися (споживати
скоромну їжу в перший день після посту). Все це освячується для того, щоб
люди відчули не тільки духовну, але і фізичну радість свята. І у кожного продукту з цього набору є стародавнє символічне значення. Сир і масло – символи
достатку, ситого життя, удачі в справах; сало і ковбаси – символ щасливого
сімейного життя і поповнення сім’ї. Це максимально доречний склад пасхального кошика. Що стосується фруктів і овочів, то для їх освячення існують інші,
сезонні свята. Гріха не буде, якщо покласти їх у кошик. За бажанням кошик
можна прикрасити гілочками барвінку, самшиту чи вишитим рушником.
Багато хто помилково вважає, що на великодньому столі повинні бути тільки
освячені страви. Це абсолютно не так – достатньо крашанок та паски.

о.Ігор Гайдук

Розклад на тиждень
Великий понеділок 02.04 - Прп. Отців в
обителі св. Сави, що їх убили сарацини.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Великий вівторок 03.04 - Прп. ісп. Якова,
єп. Катанського
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів,
Велике повечеріє

Велика середа 04.04 - Св. свщмч. Василія, пресвітера Анкирського.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Великий четвер 05.04 - Спомин Тайної
Вечері, умивання ніг, зради Юди. Св.
прпмч. Нікона і двохсот учнів його, з
ним замучених.
07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
посвячення Мира та Антимінсів,
Чин умивання ніг
18:00 – Утреня страстей

Велика п’ятниця 06.04 - Велика п’ятниця.
Спогад страстей Ісуса Христа. Прп.
Захарії. Св. Артемона, єп. Селевкії
Пісідійської.
09:00 – Царські часи
11:00 – Велика Вечірня – Виставлення Плащаниці
18:00 – Єрусалимська Утреня

Велика субота 07.04 - Спогад погребіння
тіла Господа нашого Ісуса Христа.
Благовіщення Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці.
07:30 – Божественна Літургія (храм Благовіщення)
09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
15:00 – 21:00 – посвячення пасок (кожні – 30 хв.)

Неділя 08.04 - Світле Воскресіння Господа й Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа. Пасха. Собор архангела
Гавриїла.

05:00 – Надгробне, Хресний хід, Пасхальна Утреня
Божественна Літургія і посвячення пасок
09:00 – Божественна Літургія і посвячення пасок
11:00 – Божественна Літургія і посвячення пасок
18:00 – Великодня Вечірня

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
01 квітня – Хресна дорога вулицями Києва
01 квітня – «Матері в молитві» (після
Літургії о 9:00)
02 квітня – 18:30 «Матері в молитві»
02 - 07 квітня – Страсний тиждень
06 квітня – Виставлення Плащаниці
06 квітня – Єрусалимська Утреня
07 квітня – свято Благовіщення
08 квітня – 16:00 «Гаївки на Софіївській
площі»

Подяка!
25 березня була збірка на будівництво
храму монастиря св. Антонія в Обухові.
Було зібрано 10 895 грн, 20 канадських
доларів та 5 доларів США.
Свій вклад також можна зробити через
банківський рахунок:
ПАТ «ВіЕс Банк» м.Київ
Р/р 26006000008887
МФО 325213
ЄДРПОУ 36136206
Спільнота монастиря св. Антонія Студійського Уставу в Обухові складає вдячність
жертводавцям та поручається в молитві!

Подяка!

Висловлюємо щиру
подяку Високоповажному
Пану Якову Б., за підтримку друку березневого
видання Вісника.

Душпастирі тижня
о.Ніканор Лоїк (044) 569 41 54
о.Богдан Чурило (097) 309 68 69
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