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Апостол: Ді. 9, 32-42.

У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до святих, що мешкали в Лідді.
Там він знайшов одного чоловіка, на ім’я Еней, що лежав на ліжку вісім років,
він був розслаблений. Петро сказав до нього: – Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко! І вмить той підвівся. І бачили його
всі мешканці Лідди та Сарону, й навернулися до Господа. Була ж у Яффі одна
учениця, на ім’я Тавита, що значить у перекладі Дорка, абож Сарна. Вона була
повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько
Яффи, учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до
нього: – Прийди до нас якомога скорше. Петро встав і пішов з ними. І як прийшов, вони його повели у горницю, де всі вдови оточили його, плачучи й показуючи йому одежу, плащі, які робила для них Дорка, бувши з ними. Велівши
всім вийти з хати, Петро впав на коліна й почав молитися і, обернувшись до
тіла, мовив: – Тавито, встань! І та відкрила очі, і, побачивши Петра, сіла. Він
подав їй руку й підвів її, і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся Яффа, і багато увірувало в Господа.

Євангеліє: Йо. 5, 1-15.

В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі Овеча купіль, що
зветься по-єврейськи Витесда й має п’ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода: бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні
води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один
чоловік, що нездужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що він вже дуже довго нездужає, каже до нього: Бажаєш видужати?
Відповідає йому недужий: Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль,
коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить.
Ісус мовить до нього: Устань, візьми ложе твоє й ходи! І відразу видужав той
чоловік і взяв своє ложе, й почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть
тому, що видужав: Таж то субота. Не личить тобі носити ложе. Той їм відповів:
Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе й ходи. Спитали його:
Хто той, що сказав тобі: візьми й ходи? Але той, що видужав, не знав, хто він,
бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі й
мовив до нього: Оце ти видужав, не гріши ж більше, щоб що гірше тобі не сталось. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його.

Неділя про розслабленого
У четверту неділю після Пасхи Церква згадує чудесне зцілення розслабленого Господом Ісусом Христом в другий рік Його євангельської проповіді.
Ісус зцілює паралізованого чоловіка, який довго чекав, щоб хтось допоміг йому дістатися до води в чудодійній купелі Витесда (Йо 5, 1-15). Серед
сили «недужих, сліпих, кривих, усохлих», про які оповідає Євангеліє, що вони
перебували при купелі, очікуючи зцілення, Христос звертає свою увагу на
розслабленого, що тридцять вісім років страждав у своїй недузі. Не маючи
нікого, хто б міг спустити його у купіль по зрушенні води, він проте не тратить
надії. Цю надію винагороджує Ісус, не запитуючи в розслабленого навіть про
віру, без якої не чинив чуда. Христос оздоровляє розслабленого в суботу, чим
виявляє, що милосердя не знає дня відпочинку.
Віднайшовши
оздоровленого
в
храмі, Спаситель звертається до нього
із закликом не грішити більше, що
робить для нас наявною причину довголітніх страждань того чоловіка. Водночас Христос застерігає, наказуючи
не грішити, щоб не сталось ще гірше,
ніж те, що було.
Описуючи подію зцілення розслабленого, наша літургійна традиція
вкладає в уста Христа та недужого
діалог, в якому можемо побачити
Бога близького і милосердного до свого творіння: «При Овечій купелі лежала
немічна людина і, бачивши тебе, Господи, кликала: Не маю чоловіка, що вкинув би мене в зрушені води! Бо коли я доходжу, то інший мене випереджує і
стає здоровим, а я далі лежу немічний. І змилувався Спас та й каже до нього:
Задля тебе я став людиною, заради тебе я воплотився, а ти кажеш: – Не маю
чоловіка. Візьми твою постіль і ходи!»
Сьогодні Христос говорить до кожного з нас: «Задля тебе я став людиною,
заради тебе я воплотився, а ти кажеш: – не маю нікого, хто допоміг би мені,
хто зрозумів би мене, не маю нікого, хто вирішив би мої проблеми, хто би
забрав від мене мій біль, не маю нікого… Заради тебе я витерпів страсті, смерть
і погребення, а ти кажеш: – не можу більше нести свій хрест, не можу більше
зносити труднощів життя, не можу більше так жити… Заради тебе я воскрес
і дарував тобі вічність, а ти кажеш: — не маю часу, не маю можливостей, не
маю бажання… Якщо, отже, ти залишаєшся у своїй недузі, перебуваючи розслабленим, що міг більше я для тебе зробити?».
Неділя Розслабленого виявляє нам гріх як причину страждань і Христа, як
Джерело сили і оздоровлення. У зціленні розслабленого ми бачимо благовість
про силу і славу Христа розп’ятого і воскреслого, Який освітив всесвіт світлом
свого Воскресення, і Який для всіх нас – «Божа сила і Божа мудрість» (1 Кор
1, 23-24).

Матеріали взято з: ukr-parafia-roma.it

Розумій молитву
Малий вхід

Якщо співом антифонів ми переживаємо очікування Царства й «наближення» до нього, то Малий вхід показує, що, йдучи за Христом, ми вже входимо в Царство, в небо, в повноту Божого життя і молимося: «Вчини із входом
нашим, щоб був входом святих ангелів, які співслужать з нами і разом з нами
славословлять Твою доброту». Словами «Премудрість, прості!» диякон закликає нас скерувати увагу до Слова Божого, а вірні відповідають поклонінням
Його Мудрості, явленій у книзі Євангелія. Вони готують свої серця до прийняття Слова. Саме тому вірні, творячи малий поклін, співають: «Прийдіте,
поклонімося і припадім до Христа».
Священик з Євангелієм входить у святилище на знак того, що Божественну
Літургію звершує єдиний Первосвященик – Ісус Христос, Який невидимо присутній серед нас і провадить нас до престолу. Єпископ або священик представляють Вічного Архиєрея, Який приніс досконалу жертву раз назавжди,
вознісся на небо й, увійшовши у небесне святилище, сидить праворуч Отця
(див. Євр. 9, 11-14.23-28).

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 361-362

Роздуми над навчанням Папи
«Святими ви мусите бути, бо я є святий, Господь,
Бог Ваш...» (Лев 19,2). Ці слова зі Святого Писання
даровані Вибраному народові й успадковані нами,
новим Людом Божим, придбаним Христовими страстями мають за собою понад тритисячну історію і
є історією звичайних та великодушних осіб, які не
побоялися піти за Господом не ставлячи Йому жодних умов. «Бути як Бог», але не у пануванні, правлінні, самовирішенні що для
мене є добром, а що злом, але в наслідуванні Його святості.
Цього року, 19 березня минуло п’ять років від урочистого початку Петрового служіння в Церкві папи Франциска. Усі ми є свідками його уважної, турботливої пастирської опіки та запопадливого шукання усіх за кого Христос
віддав своє життя. Щоденно в соціальних мережах знаходимо цитати з його
проповідей, аудієнцій та зустрічей. У першій декаді квітня, цього року, Церква отримала з його рук новий документ, Апостольське Послання «Gaudete
et exultate - Радійте і веселіться», головною темою якого є «святість».
Відразу слід зазначити, що не йдеться про наукову статтю на тему що таке
святість. Документ має практичний характер, а саме - показати нам людям
XXI століття, надзвичайно розвиненим в технології, що святість, або вірніше
запрошення, яке Бог дав своєму народові «святими мусите бути бо Я ваш Бог
Є святим» є і надалі актуальним і не втратило нічого зі своєї оригінальності.
Далі буде...

Джерело: о.Віталій Храбатин

Розклад на тиждень
Понеділок 30.04 - Прп. Симеона, в Персиді. Прп. Акакія, єп. Мелитинського.
07:30
09:00
18:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія (за упокій померлих)
Божественна Літургія (за всяке прошення)
Вечірня, зустріч «Матері в молитві»
панахида за Блаженнішим Любомиром

Вівторок 01.05 - Прп. Йоана, учня св. Григорія Декаполіта.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 02.05 - Прп. Йоана Старопечерника.

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

Четвер 03.05 - Переполовення П’ятидесятниці. Прп. Тедора Трихіни.

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

П’ятниця 04.05 - Св. свщмч. Януарія і тих,
що з ним. Св.мч. Теодора, що в Персії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 05.05 - Прп. Теодора Сикеота.

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

Неділя 06.05 - Неділя 5-та після Пасхи,
самарянки. Св. влкмч., побідоносця
і чудотворця Юрія.
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.Богдан Чурило		

- (098) 642 25 02
- (097) 309 68 69

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

Анонс
29 квітня – 10:30 «Матері в молитві».
30 квітня – 18:30 «Матері в молитві».
30 квітня – 18:40 Панахида за Блаженнішим
Любомиром Гузаром (крипта).
02 травня – 18:30 Біблійні читання.
05 травня – 14:00 пісенний конкурс «Пісня
серця» (храм св.Василія Великого).
06 травня – 11:00 рукоположення нових
священиків та дияконів.
13 травня – День Матері
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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