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Неділя 5-та після Пасхи, самарянки.
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(На неділю)

Апостол: Ді. 11, 19-26, 29-30.

В тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана,
дійшли аж до Фінікії, Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім
юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та
промовляли й до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з
ними, і велике число було тих, що увірували й навернулись до Господа. Чутка
про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа
та віри. І пристало багато людей до Господа.Тоді він вирушив у Тарс розшукати
Савла і, найшовши його, привів в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві й
навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами.
Тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в Юдеї,
допомогу; що й зробили, пославши її старшим через руки Варнави й Савла.

Євангеліє: Йо. 4, 5-42.

В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке
називається Сихар, близько поля, що дав був Яків своєму
синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої
години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати.
Ісус каже до неї: Дай мені напитися. Учні його пішли були
до міста купити харчів. Каже до нього жінка самарянка:
Юдей єси і просиш пити в мене, жінки-самарянки? Бо юдеї
не пристають із самарянами. Ісус у відповідь сказав до
неї: Якби ти знала дар Божий і хто той, що тобі каже: дай мені напитися – ти
попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка: І
зачерпнути чим не маєш, пане, і криниця глибока; звідкіль, отже, у тебе вода
жива? Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і
сам пив з неї, і сини його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав їй: Кожен, хто
п’є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не
матиме спраги повіки. Вода бо, що я дам йому, стане в ньому джерелом води,
яка б’є в життя вічне. Каже до нього жінка: Дай мені, пане, тієї води, щоб я не
мала більше спраги й не ходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди, поклич
твого чоловіка й вернися сюди. Озвалася жінка й каже: Нема в мене чоловіка.
Він відповів їй: Добре єси сказала: нема в мене чоловіка. П’ятьох бо мала ти
чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду єси сказала. Жінка
каже до нього: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися,
ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї:
Повір мені, жінко: надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете
поклонятись Отцеві. Ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте; ми ж поклоняємося

тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, – ба вже
й тепер він, – що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в Дусі і правді.
І таких поклонників Отець собі шукає. Бог – Дух; і ті, що йому поклоняються,
повинні в Дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: Знаю, що має прийти
Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус: Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні й дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав: «Чого хочеш від неї?» або: «Чому розмовляєш
з нею?». Жінка покинула свій глечик, побігла в місто й каже людям: Ходіте,
подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він?
І вийшли з міста й пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи:
Їж, учителю. Він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили
один до одного: Чи не приніс хто йому їсти? Каже до них Ісус: Їжа моя –
чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете:
ще чотири місяці, і жнива настануть? А я кажу вам: підведіть очі ваші і гляньте
на ниви – вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду: плоди збирає
для життя вічного, щоб сіяч із женцем раділи укупі. В цьому справджується
приказка: хто інший сіє, а хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви
не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни
з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила: «Він сказав
мені все, що я робила». І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб
лишився в них, і він лишився там два дні. Та й багато інших увірували через
його слово. І вони сказали жінці: Тепер уже віруємо не через твоє слово, але
тому що самі чули й знаємо, що він справді Спаситель світу.

Роздуми над навчанням Папи
На перший погляд може здаватися, що святість це щось архаїчне та
абстракте. Та коли приглянемося до історій життя біблійних праведників і
святих, свідків віри, які перейняли віру в Ісуса Христа, перейнялися нею та
живуть щиро нею на щодень у Церкві, пересвідчуємося, що вона доступна
усім і є частиною життя, яке ми отримали через таїнста християнского втаємничення (Хрещення, Миропомазання, Євхаристії). У цьому значенні святість є «життям
Христа у нас» (Гал 2, 20б), зростанням Христа з нами. Часом лякаємося навіть
і допустити гадки про святість, помилково прирівнюючи її до «ортопрáксії»
тобто досконалого виконування заповідей, а що кожен з нас почувається у
цьому не впевнено тому відразу відкидаємо й саму думку не приклавши жодного зусилля. Та коли йдеться про святість, так як читаємо у Святому Письмі
і в житті Святих Христової Церкви, бачимо, що вихідною точкою для кожного
праведника і Святого не було жити по Божому (завчити правила і досконало їх
виконувати), а жити з Богом (ортодоксíя). З їхнього життя з Богом народжувалися їхні вчинки, постава, слова і перемінювали їх по Божому.
Як зазначає Папа Франциск у Посланні «Gaudete et exultate - Радійте і
веселіться», ці Ісусові слова з Євангелії св. Матея (5,12) є сказані до тих, хто
є принижений і переслідуваний за Його ім’я, тобто погорджені і висміяні бо є
Христовими. Вони є Його наслідниками і покликані Ним. У Святому Письмі коли
Господь кличе, єдине чого очікує від покликаного, щоб полюбив Його усім серцем, віддав усе Богові, а Він в замін є «правдиве життя, щастя, для якого ми є
сотворені. Він бажає, щоб ми стали святими і не очікує, що ми задовільнимося
посереднім існуванням, розбавленим водою. Насправді вже з перших сторінок
Біблії, в різні способи, є вписане покликання до святості. Так Господь пропонує її Авраамові: «Ходи зі мною і будь бездоганний» (Бт 17,1)» (GE 1). Далі буде..(2).

Джерело: о.Віталій Храбатин

Розумій молитву
Тропарі та Трисвяте

У тропарях – піснеспівах на честь свята або святого зі зверненням до
Христа, Богородиці або святих, і кондаках – піснеспівах, у яких розкривається богословський зміст святкування – Церква оспівує і показує недослідимі
шляхи, якими Господь вводив і вводить кожного вірного у своє Царство.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 363

ХІІ Всеукраїнська Проща до Вишгорода
Маршрут прощі пролягатиме від Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві до Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ у Вишгороді. Традиційно відбуватиметься піше та вело паломництво. Піша проща - 30 км. Відрізок
вело прощі 60 км. Вишгородська святиня знаходиться на теренах Центральної
України, де поступово відроджується Українська Греко-Католицька Церква.
ПРО
ВИШГОРОДСЬКУ
ІКОНУ БОГОРОДИЦІ
Вишгородська ікона Богородиці за переданням написана
Євангелистом Лукою на дошці
від столу, за яким трапезувала
Пресвята Родина.
В V ст. ікону Вишгородської
Богородиці перевезено з Єрусалиму до Константинополя за
імператора Феодосія ІІ Каліграфа, що проголосив визнавати Пресвяту Діву Марію –
Богородицею.
В 1131 році Константинопільський Патріарх подарував ікону святому князеві Мстиславові Великому, і вона була поставлена в
Дівочому монастирі міста Вишгорода. Від того часу ікона Богородиці іменується «Вишгородська».
В 1155 році син Юрія Довгорукого, володимиро-суздальський князь Андрій
Боголюбський зруйнував частину Вишгорода та викравши ікону Вишгородської
Богородиці, вивіз її до Володимира-на- Клязьмі. Від того часу ікону почали іменувати «Володимирська».
1395 року ікону переносять в Успенський собор Московського Кремля, а
1395 року знову повертають у Володимир. 1480 року її переносять у Москву.
1930 року вона потрапляє до Державного історичного музею, а ще пізніше
у Третьяковську галерею, де перебуває й зараз як Богоматір Володимирська.
1 листопада 2015 року Блаженніший Патріарх Святослав проголосив Собор
Вишгородської Богородиці Відпустовим місцем з правом уділення повного відпусту. Після Літургії зачитано Декрет Апостольської Пенітенцерії про надання
Собору Вишгородської Богородиці статусу духовної спорідненості з Марійськими базиліками світу та проголошення Собору відпустовим місцем.

Джерело: ugcc.kiev.ua

Розклад на тиждень
Понеділок 07.05 - Св.мч. Сави Стратилата.
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

Анонс
06 травня – 10:30 «Матері в молитві».
07 травня – 18:30 «Матері в молитві».
08 травня – День примирення
09 травня – 18:30 Біблійні читання.
13 травня – День Матері
19-20 травня – Всеукраїнська проща до
Вишгородської Богородиці.

Вівторок 08.05 - Св. ап. і єв. Марка.

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

Середа 09.05 - Віддання празника
Переполовення.
Св. свщмч. Василія, єп. Амасійського.

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

Четвер 10.05 - Прп. Стефана, єп. Володимира Волинського.

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

П’ятниця 11.05 - Свв.апп. Ясона й Сосіпатра. Свв.мчч. Дади, Максима й Кинтиліяна. Св. Кирила, єп. Турівського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 12.05 - Свв. дев’ятьох мчч., що в
Кизиці. Прп. Мемнона, чудотворця.

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

Неділя 13.05 - Неділя 6-та після Пасхи,
сліпородженого. Св. ап. Якова, брата
св. Йоана Богослова.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня і акафіст

Душпастирі тижня
о.Андрій Боднарук
о.Андрій Нагірняк

- (096) 594 95 91
- (067) 671 30 36

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

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
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