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Св. мч. Акакія.

(На неділю)

Апостол: Ді. 20, 16-18; 28-36.

В тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі, на день П'ятдесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він
послав у Ефес і прикликав пресвітерів Церкви. Коли вони прийшли до нього,
він до них промовив: Вважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух
Святий поставив вас єпископами, щоб пасли Церкву Божу, яку він придбав
своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході ввійдуть між вас вовки хижі, які не
щадитимуть стада. Та й з-між вас самих повстануть люди, що говоритимуть
погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я три
роки, ніч і день, не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум.
А тепер передаю вас Богові і слову його благодаті, що може збудувати й дати
вам насліддя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав
ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною, служили оці
руки. У всьому я показав вам, що, так працюючи, треба помагати слабосильним й пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: «Більше щастя давати,
ніж брати». Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молитися.

Євангеліє: 17, 1-13.

В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година. Прослав
свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому
над усяким тілом: дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це – вічне життя,
щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого послав єси. Я
прославив тебе на землі: виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже,
прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав
світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і ти
дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти
дав мені, від тебе походить; слова бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли
й таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав.
Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І
все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони
у світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імени твого бережи їх, тих, яких ти
дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє
ім'я; я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі,
щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе й говорю це у світі, щоб вони мали
у собі радість мою повну.

Неділя св. Отців І Нікейського Собору
У неділю перед Зісланням Святого Духа ми вшановуємо пам’ять Отців Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї. Святі Отці, це яскравий приклад плодів Зіслання, дії Святого Духа у житті учнів і послідовників Ісуса Христа. Під впливом Святого Духа вони пізнали науку Ісуса Христа, утвердилися
у вірі і любові до Спасителя. Словом і прикладом свого життя вони зміцнювали
і розбудовували Церкву – християнські спільноти, поширювали їх серед різних
народів, захищали від ворогів фізичних і духовних.
Святі Отці – це учасники Першого Вселенського Собору у Нікеї. Коли над
Христовою Церквою нависла небезпека фальшивої науки Арія, яка підривала
віру християн в Ісуса Христа і заперечувала Його Божество, Святі Отці зібралися разом, щоб зупинити цю небезпеку, відкинувши фальшиве вчення Арія і
дали правильне пояснення Євангелія Ісуса Христа, виклавши його у символі
віри. Завдяки їм ми поклоняємося в Христі – Живому Богові, завдяки їм ми
знаємо, що незбагненний Бог став людиною і все людське прийняв на себе,
освятив і очистив з бруду гріха.
Віра і ревність Отців, вірність Христові зберегли єдність Церкви і впорядкували Христову науку. Вірність є дуже важлива у людському житті. Коли
особа приймає Тайну Хрещення, обіцяє зміцнювати свою віру в Ісуса Христа і
бути вірною Йому, щоб отримати життя вічне. Лікар, який йде служити людям,
складає клятву Гіппократа. Священик, котрий отримує Тайну Священства, дає
присягу, у якій обіцяє у всьому слухати свого єпископа і гідно виконувати
священиче служіння. Солдат, який йде служити у війську, присягає на вірність
народу і державі. Наречений і наречена в Тайні Подружжя присягають одне
одному вірність і любов, які мають реалізувати у подружньому житті. Подібно,
християни, мають своїм життям засвідчити свою вірність Христові.
Сьогодні, коли сотні років відділяють нас від часу Святих Отців, ми користаємо з плодів їхньої святості, маючи правдиву Церкву і віру. Так само і ми
повинні провадити побожне християнське життя, щоб приклад нашого життя
приніс комусь промінь Божої любові, ласку освячення і спасіння його душі.

Джерело: о. Михайло Чижович, редемпторист

Роздуми над навчанням Папи
Як каже сам папа Франциск, це Послання не ставить за завдання писати нового трактату про святість, ані навіть про засоби освячення, які маємо
в Церкві. Його намір є простим – пригадати про
святість, щоб вона немов ехо рознеслась по наших
спільнотах, і наповнила кожний момент нашого
життя, розбудила нашу спрагу за нею. «Тому що
Господь вибрав кожного з нас «щоб ми були святі
й бездоганні перед ним у любові» (Еф 1,4)». Далі буде..(3).

Джерело: о.Віталій Храбатин

Розумій молитву
Господь своїм Словом сотворив світ, Словом на Синаї покликав до служіння
вибраний народ, у воплоченому Слові дарував людям спасіння. Люди покликані прийняти Слово Боже і відповісти на нього вірою: «Усе те, що нам сказав
Господь, – виконаємо» (Вих. 24, 3). Справжнє слухання Слова Божого полягає
в його виконанні: «Блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають»
(Лк. 11, 28). Ті, що слухали Йоана в пустелі, й ті, що слухали Петра в день
П’ятдесятниці, питали: «Що ж нам робити?» (Лк. 3, 10; Ді. 2, 37). Відповідаючи на Слово, ми приймаємо його життєдайну силу і, подібно до Богородиці,
зберігаємо його в наших серцях і втілюємо в життя.
Слово Боже засвічує в наших серцях «нетлінне світло богопізнання», про
що навчає молитва перед читанням Євангелія. Сенс слухання Слова Божого
– у «розумінні євангельських проповідувань», аби прийняти їх як «блаженні
заповіді» та, «перемігши всі тілесні похоті, провадити духовне життя, думаючи
й діючи так, як угодно Богові». Виявом шанобливого слухання і приймання
Божого Слова є схиляння голови під час читання Євангелія. У проповіді священик звіщає Благу Вість про великі Божі діла, закликає людей до втілення
почутого Слова, «навчає і закликає уводити в життя ці добрі приклади». Вірні
слухають Слово Боже, яке Господь промовляє до них через читання Апостола
й Євангелія та через проповідь. Вони приймають Слово Боже до своїх сердець,
немов зерно, яке має принести добрий плід у їхньому житті. Причащаючись же
Христа-Слова, вірні стають Його носіями і благовісниками.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 366-367.

Явління знамення Хреста Господнього
Пречесний хрест, що отворив замкнені небеса, променями пресвітлими засіяв на небі
над землею; тому, зблиск його діяння отримавши, до незахідного світла підносимося і в
боротьбах маємо його, як оружжя мира, непереможну перемогу. (Кондак)

Сталося це в часі П’ятдесятниці, 7 травня 352 р., у Єрусалимі. На патріяршому престолі в Єрусалимі тоді перебував святий Кирило. В ясний і погідний день, близько
дев’ятої години ранку, на небі появився світлий великий
хрест, пропорційний у ширині і довжині, і простягнувся
від гори Голготи аж до Елеонської гори, близько милі.
Сонячне світло не в змозі було його послабити, упродовж
кількох годин той хрест був свідченням правди для вірних і пострахом для аріян і жидів, багато з яких того дня
навернулися. Народ натовпом ішов до церкви і тут гаряче каявся у своїх гріхах. Патріярх написав про це до імператора Констанція, єретика-аріянина, і
заклинав його відмовитися від єресі, бо Бог цим чудом провіщає терпіння, які
мають впасти на Церкву Христову. З того часу свята Церква 7 травня (за старим стилем) згадує про це чудо і просить Господа і Спаса нашого Ісуса Христа,
щоб заступився за нас і осінив силою свого святого хреста.

Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розклад на тиждень
Понеділок 21.05 - Св. ап. і єв. Йоана Богослова. Прп. Арсенія Великого.

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

Вівторок 22.05 - Перенесення мощів св.
Миколая Чудотворця з Мир до міста
Барі. Св.прор. Ісаї. Св.мч. Христофора.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 23.05 - Св. ап. Симона Зилота.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика вечірня та утреня
Молебень/Біблійні читання

Четвер 24.05 - Свв. рівноапп. Кирила й
Методія, учителів слов’янських.
			
Св. свщмч. Мокія

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

П’ятниця 25.05 - Віддання Вознесіння.
Свв. отців Епіфанія, єп. Кипрського, і
Германа, патр. Царгородського.

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

Субота 26.05 - Субота заупокійна.
			
Св. мчц. Гликерії.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія і парастас за всіх від
віку спочилих.
18:00 – Вечірня з литією та Утреня

Неділя 27.05 - Неділя 8-та після Пасхи,
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА.
П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ. Св. мч. Ісидора.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія, Велика вечірня з
коліноприклонними молитвами
18:00 – Утреня

Анонс
20 травня – 10:30 «Матері в молитві».
21 травня – 18:30 «Матері в молитві».
22 травня – храмовий празник на Аскольдовій могилі.
23 травня – 18:30 Біблійні читання.
26 травня – Заупокійна субота
17-27 травня – Декада Місійності.
27 травня – Зіслання Святого Духа.
28 травня – понеділок Святого Духа.
31 травня – 18:00 нічні чування
"Покликаний ДО НЕБА".
Запрошуємо хлопців до
«вівтарної дружини»
Контактна особа: о.Василь (093) 928 49 98

Собор потребує флориста чи
помічника флориста
Звертайтеся до редакції

Подяка!
13 травня була збірка для припарафіяльної
спільноти "Веснянка" руху "Віра і Світло"
Було зібрано 17 192 грн.
Члени спільноти щиро
вдячні усім добродіям
за щедрі пожертви та
пам'ятають про них в
молитві!
Свій вклад також
можна зробити сконтактувавши з
п. Мар'яною - 067 509 80 60

Душпастирі тижня
о. Андрій Бонис - (068) 011 11 86
о. Василь Барна - (098) 642 25 02
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