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(На неділю)

Апостол: Ді. 6, 1-7.

В тих днях, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцять
прикликали громаду учнів і сказали: – Не личить нам лишати слово Боже і при
столах служити. Виберіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї
слави, повних Духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї служби; ми ж будемо
пильно пробувати у молитві і в служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, й вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора,
Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх
перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже
та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священиків корилися вірі.

Євангеліє: Мр. 15, 43 – 16, 8

В той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник, що й сам очікував царства
Божого, прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат
здивувався, що вже вмер; і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер.
Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло; тоді Йосиф, купивши
полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у
скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія, мати
Йосифа, дивились, де його поклали.
Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія
купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня,
прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: – Хто нам
відкотить камінь від входу до гробу? Але, глянувши, побачили, що камінь був
відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що
сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: – Не
бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його немає тут.
Ось місце, де його були поклали. Та ви йдіть, скажіть його учням та Петрові,
що він випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам. І вони,
вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого
не казали, бо боялися.

Святі жінки-мироносиці
Коли Господь ходив з проповіддю, навколо нього завжди було багато людей.
Деякі підходили, слухали й відходили. Але серед численного народу була
група жінок, що відрізнялися від інших. Вони супроводжували Божественного
Вчителя не тільки для того, щоб слухати Його Слово, але й з любов’ю служити Йому. Вони піклувались про нічліг, їжу та пиття, «служили Йому з майна
свого» (Лк. 8, 3). Саме ці жінки рано-вранці поспішали до гробу Спасителя
з миром і ароматами, щоб помазати тіло свого Господа. Тому і названі вони
мироносицями. Хто ж були ці жінки?
Марія Клеопова була двоюрідною сестрою
Діви Марії і матір’ю апостола Якова молодшого. Чоловік Марії - Клеопа (або Алфей) був одним із учнів Господа, якому воскреслий
Христос явився на шляху в поселення Емаус.
Марія Клеопова стояла при хресті поряд з
Богородицею, ходила з ароматами до Його
гробу. Вона одна з перших побачила Воскреслого і почула Його слова: «Радуйтесь!» (Мт.
28, 9).
Саломія теж була родичкою Божої Матері.
Її чоловік Зеведей був простим рибалкою, а
сини - Яків та Йоан - найближчими до Господа
апостолами. Христос покликав їх на апостольське служіння одними з перших, і вони були
присутні в особливі миті Ісусового життя: на
горі Тавор, при воскресінні доньки Яіра, при
молитві в Гетсиманському саду.
Іванна - дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Разом з іншими жінками вона служила Господу (Лк. 8, 3). Вранці в неділю вона теж ходила до
гробу і бачила воскреслого Христа.
Сусанна - благочестива жінка, яка разом з іншими служила Господу. Але
про її життя відомо дуже мало.
Марія - сестра Лазаря, якого воскресив Господь. Марія любила, коли до них
приходив Спаситель: вона сідала біля Його ніг і уважно слухала Його Слово. За
декілька днів до Своєї хресної смерті Господь був у домі Симона прокаженого.
Марія прийшла туди з посудиною дорогоцінного мира, яким вона з любові до
Христа полила Йому голову і ноги. Потім вона витерла ноги Спасителя своїм
волоссям.Ми не знаємо, чи ходила Марія з ароматами до гробу Господнього.
Але знаємо, що, слухаючи Євангеліє, чинимо, як Марія, що «вибрала найкращу частку, яка не відбереться від неї» (Лк. 10, 42).
Марта - сестра Лазаря й Марії. Про неї відомо тільки те, що вона піклувалася про частування для Божественного Гостя, Якого з любов’ю приймала в
своєму домі. Вона дуже переживала, що не встигне все приготувати, і звернулася до Христа з проханням відпустити Марію допомогти. Господь похвалив
Марту за щире служіння, але наголосив, що сестра її Марія вчинила краще,

слухаючи Слово Боже... Точно невідомо, чи ходила Марта до гробу Спасителя.
Але, цілком можливо, вона і тут послужила Йому серед «інших», не названих
в Євангелії по імені.
Марія Магдалина - найвідоміша з мироносиць. Походила вона з галилейського міста Магдали. Марія страждала від хвороби, а Ісус Христос зцілив її,
вигнавши з неї сім злих духів. Жінка з вдячним серцем після цього не лишала
свого Спасителя. Вона скрізь супроводжувала Його, з любов’ю служила Йому.
Вона стояла з Богородицею біля хреста, оплакуючи Господа. Вона спостерігала, куди клали Тіло Господа Йосиф Ариматейський та Никодим. Вона так
тужила, що раніше за всіх - ще вночі - прийшла до гробу. Магдалина першою
побачила воскреслого Христа і повідомила про це апостолам.
Чому ми святкуємо день жінок-мироносиць? Не тільки пахуче миро несли
вони до гробу Спасителя, вони несли свою велику віру, непохитну вірність,
співчуття, милосердя і любов. Не зникли у світі ні вірність, ні любов. Вони - як
і турбота, самовідданість, милосердя, доброта, - завжди пов’язані з образом
жінки.
Джерело: velikden.ks.ua

Розумій молитву
Антифони в Літургії

Царство Боже є сповненням усіх пророцтв та обітниць Старого Завіту. Щоб
нині повніше зрозуміти й прийняти Царство, ми пригадуємо ті пророцтва й
обітниці, співаючи вірші псалмів, де про них сказано, упереміж із приспівами,
у яких висловлено сповнення цих обітниць у Христі. Величним гимном «Єдинородний Сину» сповідуємо, що сповненням усіх Божих обітниць є Христове
воплочення й Пасхальне таїнство. Співаючи приспіви «Молитвами Богородиці»
та «Молитвами святих», єднаємося з тими, у яких це спасіння здійснилося.
Такий спів псалмів із приспівами називається «антифонами», бо його виконують по черзі два крилоси. У Божественній Літургії є три антифони, останній з
яких завершується Малим входом. У молитвах антифонів сповідуємо «невимовне чоловіколюбство» Христове і Його обітницю «вволити прохання двох
або трьох, що згодяться в ім’я» Його.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 360

Намалюй ілюстрацію до книжки
Блаженнішого Любомира
Оголошується конкурс на ілюстрації до книжки Любормира Гузара «Гріхи
і чесноти». У конкурсі можуть взяти участь діти до 16 років. Від однієї дитини
на розгляд конкурсної комісії приймається не більше п’яти малюнків.
Надсилайте ваші роботи до 30 квітня на адресу lubomyrbook@gmail.com.
Контактна особа: Оксана Климончук, тел. (050) 312 89 15.
Джерело: news.ugcc.ua

Анонс

Розклад на тиждень
Понеділок 23.04 - Свв. мчч. Терентія,
Помпія і тих, що з ними.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, зустріч «Матері в молитві»

Вівторок 24.04 - Св. свщмч. Антипи, єп.
Пергаму Азійського.

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

Середа 25.04 - Прп. і ісп. Василія, єп.
Парійського.

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

Четвер 26.04 - Св. свщмч. Артемона і тих,
що з ним.

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

П’ятниця 27.04 - Св. Мартина Ісповідника,
папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 28.04 - Свв. апп. Аристарха, Пуда
і Трофима.

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

Неділя 29.04 - Неділя 4-та після Пасхи,
розслабленого. Свв. муч. дів Агапії,
Ірини й Хіонії.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня і акафіст

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

Душпастирі тижня
о.Василь Барна
о.Андрій Бонис

- (098) 642 25 02
- (068) 011 11 86

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

22
23
24
25
29

квітня – 10:30 «Матері в молитві».
квітня – 18:30 «Матері в молитві».
квітня – 18:30 «Лицарі Колумба».
квітня – 18:30 Біблійні читання.
квітня – День відкритих дверей в Київській Трьохсвятительській семінарії
(с.Княжичі).
19-20 травня – Всеукраїнська проща до
Вишгородської Богородиці.

Виставка УГКЦ
19 квітня в Національному музеї історії
України у Другій світовій війні відкрилась
виставка «УГКЦ —
час випробувань».
В основі виставки
історії переслідувань
вищого духовенства, священиків, мирян
в роки радянської та нацистської окупації Галичини. Речі митрополита Андрея
Шептицького та о. Климентія Шептицького,
патріарха Йосифа Сліпого, владики Володимира Стернюка та інших надані з фондів
львівського Музею Митрополита Андрея
Шептицького. На виставці представлені унікальні документи з Галузевого державного
архіву СБУ та Центрального державного
архіву громадських об’єднань України.
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