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(На неділю)

Апостол: Ді. 5, 12-20.

В тих днях руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі
вони були однодушно у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до
них приставати, але народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі більше й більше
приставало до Господа, сила чоловіків і жінок; так що й на вулиці виносили
недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай тінь його
на кого з них упала. Сила людей збиралась і з довколишніх міст Єрусалиму,
несучи хворих та тих, яких мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Устав
тоді первосвященик і всі ті, що були з ним, – була то секта садукеїв, – і повні
заздрощів, наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в’язниці.
Але вночі ангел Господень відчинив двері в’язниці і, вивівши їх, мовив: – Ідіть,
станьте в храмі і говоріть до народу всі слова життя цього.

Євангеліє: Йо. 20, 19-31.

Коли настав вечір, того самого дня, першого в тижні,
і двері були замкнені там, де були учні, зі страху перед
юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: – Мир
вам! Сказавши це, показав їм руки й бік. І зраділи учні,
побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: – Мир вам!
Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це,
дихнув на них і каже їм: – Прийміть Духа Святого. Кому
відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж задержите –
задержаться. Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище
Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні
йому сказали: – Ми бачили Господа. Він відповів: – Як
не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця у місце, де
були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю! По вісьмох днях
учні його знову були в домі, і Тома був з ними. Увіходить Ісус – а двері були
замкнені – і стає посередині й каже: – Мир вам! Потім каже до Томи: – Вложи
сюди твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою руку і вклади її у бік мій.
І не будь невіруючий, але віруючий! Тома відповів і сказав до нього: – Господь
мій і Бог мій! Каже йому Ісус: – Тому що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті,
які не бачили й увірували! Багато ще й інших чудес сотворив Ісус на очу своїх
учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус
– Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в його ім’я.

Томина неділя
Наступна неділя після Христового Воскресення має різні назви.
Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться про зустріч
апостола Томи з воскреслим Христом.
Неділя Антипасхи, що з грецької означає «замість Пасхи», бо для перших
християн вона була наче повторенням празника Пасхи. У Щоденнику паломництва Сильвії Аквітанської (IV ст.) читаємо, що восьмого дня після Христового
Воскресення в Єрусалимі були окремі торжества та, що того дня читали святе
Євангеліє про навернення апостола Томи.
Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша після Пасхи і в ній наче оновлялося празнування Пасхи. Цього дня Ісус Христос своєю появою обновив для
апостолів радість свого Воскресення. «У цей день, — каже синаксар Томиної
неділі, — в другу неділю по Пасці, празнуємо оновлення Христового Воскресення і святого апостола Томи діткнення».
Неділя Біла, або «в білому». Колись давно новохрещенці, прийнявши хрещення у Велику суботу, упродовж цілого Світлого тижня ходили в білих одежах, а в неділю Томину при осібній церемонії ці одежі скидали. Західна Церква
до сьогодні називає цю неділю «неділя в білому».
Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю назву від того, що ця неділя
проводить і продовжує празник Пасхи. У нашого народу був звичай у Томину
неділю організовувати проводи, тобто поминання померлих, осібною трапезою
та молінням за душі померлих на цвинтарі.
Наша Церква святкує пам’ять святого апостола Томи б жовтня, а латинська — 21 грудня. Про апостольську працю апостола Томи святий Йоан Золотоустий у проповіді на Томину неділю виголошує таку похвалу: «Він колись
був слабшим від инших апостолів у вірі, а за ласкою Божою став відважнішим
і невтомнішим, як вони всі. Він своєю проповіддю обійшов майже всю землю,
не боячись проповідувати Боже слово народам лютим, диким і кровожадним».
Традиція каже, що святий апостол Тома загинув смертю мученика за Христову
віру в Індії.

Священика з Київської архиєпархії
призначено Єпископом
У четвер, 12 квітня 2018 року, у Ватикані повідомлено,
що Святіший Отець Франциск дав свою згоду на канонічне
обрання Синодом Єпископів УГКЦ священика Петра Лози,
ЧНІ, дотеперішнього пароха парафії Святих Петра і Павла
в Чернігові (Київська архиєпархія), Єпископом-помічником
Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, надаючи йому титулярний осідок Паніо (Panio).
Духовенство та вірні Київської архиєпархії УГКЦ вітають
свого співбрата з обранням на Єпископа та моляться за його
ревне служіння для добра УГКЦ та українського народу.

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua

Розумій молитву
Мирна єктенія

У Мирній єктенії ми приносимо Господеві молитву Церкви за весь світ. Цим
церковна спільнота сповідує явлене Царство Боже. Молитва Церкви за світ –
вияв віри, що все є в Божих руках, і вияв готовності прийняти від Господа відповідь, яку Він зволить дати. У назві єктенії«Мирна» наголошується на потребі
внутрішнього миру та примирення з усіма. Перше прохання єктенії вказує
на те, що нашим миром є Сам Христос (пор. Еф. 2, 14) і в Ньому молимося.
Прохання Мирної єктенії охоплюють благо Церкви, країни й усього творіння.
Мирна єктенія виховує вірних ставити спільні справи понад приватні. Молитва
«Господи, помилуй», яку вірні повторюють як відповідь спільноти на прохання
єктенії, містить у собі і прохання про Божу милість, а також віру спільноти в те,
що Він завжди дарує її.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 359

Всеукраїнський День довкілля
Відзначають в Україні щорічно у третю суботу квітня,
починаючи з 1999 року, згідно з Указом Президента
України «Про День довкілля» від 6 серпня 1998 року
№ 855/98 на підтримку ініціативи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських природоохоронних організацій щодо розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево–Життя» та іншими громадськими ініціативами.
До цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища – очищення водних джерел, озеленення територій, збереження заповідних об’єктів, поширення екологічних знань. Головна мета свята — це підвищення рівня свідомості українців в
питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

Матеріали взято з: ecoleague.net

Принесіть померлим молитву, а не сміття!
Пластиковий вінок чи квітка не мають
нічого спільного із виявом правдивої християнської віри. Купуючи їх, ми грішимо проти
ближнього, природи і Бога. Ці вінки і квіти –
це тисячі тонн пластику, які розкладатимуться
століттями, а це отруєна земля та марнування
природних ресурсів. Душі наших померлих
не потребують матеріального вшанування.
Єдине, що потрібно – це наша молитва.

Екологічне Бюро УГКЦ: ecoburougcc.org.ua

Розклад на тиждень
Понеділок 16.04 - Прп. ісп. Микити, ігумена обителі Мидикійської.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, зустріч “матері у молитві”

Вівторок 17.04 - Прпп. Йосифа, піснописця, і Юрія, що в Малеї.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Анонс
15 квітня – 10:30 «Матері в молитві
16 квітня – 18:30 «Матері в молитві
18 квітня – 18:30 Біблійні читання.
21 квітня – Всеукраїнський День довкілля.
19-20 травня – Всеукраїнська проща до
Вишгородської Богородиці

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

Середа 18.04 - Свв. мчч. Теодула і Агатопода, і тих, що з ними.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молебень/Біблійні читання

Четвер 19.04 - Св. Євтихія, архиєп. Царгородського. Переставлення св. Методія, учителя слов’янського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 20.04 - Прп. Юрія, єп. Митилинського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 21.04 - Свв. апп. Іродіона, Агава,
Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма.

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

Неділя 22.04 - Неділя 3-тя після Пасхи.
Неділя про мироносиць.
Св. мч. Євпсихія.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня і акафіст
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