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(На неділю)

Апостол: Ді. 2, 1-11.

В той час, коли настав день П'ятдесятниці, всі вони були вкупі на тім самім
місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і
сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики,
і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити
іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями
побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась
сила народу і хвилювалася, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. Всі,
остовпілі, дивувались і один до одного казали: – Хіба ось всі це не галилеяни,
що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни,
мідяни, еламії і мешканці Месопотамії, Юдеї й Кападокії, Понту й Азії, Фригії й
Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що прибули, юдеї і
прозеліти, критяни й араби – як ми їх чуємо, як вони нашими мовами возвіщають величні діла Божі?

Євангеліє: Йо. 7, 37-52; 8, 12.

Останнього великого дня свята стояв Ісус і скликнув на ввесь голос: – Коли хто спраглий, нехай прийде до мене й п'є! Хто вірує в мене, як каже Писання:
ріки води живої потечуть із нутра його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в
нього. Не прийшов бо був ще Дух Святий, тому що.
Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи
ті слова, казали: Він справді пророк. Інші говорили:
Він – Христос. Ще інші мовили: Чи Христос прийде з
Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має
прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був
Давид? І виник роздор через нього серед народу.
Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук
на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та
фарисеїв, і ті їх питають: Чому ви його не привели?
Слуги відповіли: Ніколи чоловік не говорив так, як
цей чоловік говорить. Фарисеї казали: Чи й ви дали себе звести? Невже хто зі
старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий цей народ, що не знає
закону! Озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, один з них: Хіба
закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу й не довідавшися, що
він робить? Ті йому у відповідь сказали: Чи й ти з Галилеї? Розсліди й побачиш:
з Галилеї пророк не приходить.
І знову говорив до них Ісус кажучи: Я – світло світу. Хто йде за мною, не
буде в темряві блукати, а буде мати світло життя.

Празник Святої П’ятдесятниці
"Ми виділи світло істинне, ми прийняли Духа небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося, Вона бо спасла нас" (Стиховня вечірні).

Світлий празник Пасхи завершується не менш світлим і
великим празником Святої П'ятдесятниці. Після Христового
Різдва і Воскресіння цей празник належить до найбільших
празників нашого церковного року. Зіслання Святого Духа
— це наче вінець і печать на справі спасення людського
роду, що здійснив Божий Син. У дні святої П'ятдесятниці
сам Святий Дух помазує апостолів на проповідників Христового Благовістя. У дні Зіслання Святого Духа зароджується і починає діяти Христова Церква. Святий Дух її провадить, просвічує, освячує і зберігає на дорозі правди.
"Звершивши діло, — каже Другий Ватиканський Собор, — що його Отець
доручив Синові звершити на землі, в дні П'ятдесятниці післаний був Святий
Дух, щоб постійно освячував Церкву й так, щоб віруючі через Христа в одному
Дусі мали доступ до Отця... Дух перебуває в Церкві і в серцях вірних, немов у
храмі, в них молиться та дає свідчення усиновлення дітей... Силою Євангелія
омолоджує Церкву та постійно її оновлює і провадить до повної злуки з Обручником" (Догматична Конституція про Церкву, § 4).
Апостоли й перші християни як празник Пасхи, так і празник П'ятдесятниці
перейняли від Старого Завіту й залишили його назву, але надали йому цілком
иншого змісту і значення, бо і для них це був 50 день після Пасхи. Головний мотив святкування П'ятдесятниці для новозавітньої Церкви — це подія
зіслання Святого Духа на апостолів. Звідси цей празник має ще інші назви.
День Зіслання Святого Духа, або День Святої Тройці.
Зіслання Святого Духа для первісної християнської Церкви було такою
радісною, урочистою й важливою подією, що цей празник прирівнювався до
празника Пасхи і Христового Різдва. Святкування цього празника, подібно як і
празника Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень, який також набуває
привілей загальниці. У третьому столітті цей празник стає загальновизнаним.
Зміст богослужень цього дня повний радости і прослави Святого Духа і Святої Тройці. "Прийдіте, люди, триіпостасному Божеству поклонімся, Синові в
Отці зі Святим Духом; бо Отець безлітньо родить Сина, співвічного і співпрестольного, і Дух Святий був в Отці, що прославляється з Сином, єдина сила,
єдине єство, єдине Божество. Йому поклоняючися, всі говоримо: Святий Боже,
що все вчинив через Сина, за співдіянням Святого Духа; святий кріпкий, через
якого ми Отця пізнали, і Дух Святий прийшов на світ; святий безсмертний,
утішальний Душе, що ізходиш від Отця і в Сині пробуваєш, Тройце свята,
слава Тобі". На хвалитних стихирах утрені славимо Святого Духа: "Дух Святий
завжди був, є і буде. Він без початку і без кінця, рівносущний з Отцем і Сином.
Він життя й оживляє, світло й давець світла, предобрий і джерело добра... ".
Старозавітня Церква мала звичай у дні П'ятдесятниці долівку своїх домів і
божниць вкривати свіжою травою, а доми й божниці замаювати гілками дерев
і квітами на знак, що в той час, коли був наданий Божий Закон, уся природа
стояла в зелені. Треба сказати, що й апостоли, зберігаючи цей звичай, і свою
горницю замаїли зеленню і квітами. Цей звичай перейшов і до новозавітньої
Церкви. Звідси ще одна назва П'ятдесятниці: Зелені свята. Квіти й зелень
дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного Святого Духа. Як
природа навесні оновляються зеленню і квітами, так і свята Церква та її вірні
оновлюються силою Святого Духа.
У понеділок після празника П'ятдесятниці наша Церква святкує празник

Святого Духа. Це через те, що Східна Церква з давніх-давен мала звичай
наступного дня після великого празника віддавати честь тим особам, які відігравали головну роль у дні празника. День Святої П'ятдесятниці святкує саму
подію зіслання Святого Духа на апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої чести Святому Духові як третій Божій Особі.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
У Сугубій єктенії (єктенії усильного благання) Церква молиться за те,
«щоб ми, пізнавши істину, були гідними її та в подвигах праведне життя вели і
заповіді берегли, щоб вічне спасіння прийняти». На відміну від Мирної єктенії,
у якій ми молимося за весь світ, у Сугубій поіменно поминаємо вірних, додаємо особливі прохання зібраної спільноти у відповідь на почуте Боже Слово й
просимо Божої допомоги в різних обставинах життя вірних.
У Єктенії за оглашенних вірні моляться за тих, хто готується до Хрещення,
щоб Господь «просвітив їх словом істини» і «прилічив їх до вибраного свого
стада». Оглашенних допускали до трапези Слова для осягнення духовної зрілості й зцілення духовних недуг. Перед початком Євхаристійної трапези їх
відпускали. Залишалися «тільки вірні», які зібралися для того, щоб кормитися
поживою вічного життя – Тілом і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 368-369.

Спільноті «Виноградник» 10 років.
У 2008 році з ініціативи молоді та о.Андрія Нагірняка, розпочала своє життя
молодіжна спільнота «Виноградник». Учасників об’єднала міцна дружба та
бажання пізнавати Боже Слово.
З часу заснування минуло 10 років. Багато
чого змінилось за цей проміжок часу, але
незмінними для спільноти залишилися:
- мета - приведення людей до Ісуса Христа
і членства у Його Церкві, розвиток їхньої зрілості в Христі, підготовка до сповнення свого
покликання та виконання життєвої місії в світі
для прославлення Божого імені, зокрема через
служіння у Спільноті та Парафії;
- бачення – стати справжнім інструментом в руках Божих та
- духівник – о. Андрій Нагірняк.
"Виноградник" це спільна молитва, читання та розважання над Божим Словом, прослава Бога, слухання цікавих конференцій та дружні розмови за горнятком гарячого чаю. Окрім того, спільнота проводить євангелізаційний курс
Альфа, організовує благодійні танці, бере участь у прощах, чуваннях, долучається до поїздок у сиротинці. Члени спільноти готують їжу для воїнів та
допомагають потребуючим, а також організовує дозвілля та веселощі - поїздки
в гори та на море, спільне святкування днів народжень та інші святкування.
Приходьте щоб познайомитись зі спільнотою "Виноградник" - щочетверга о
19:00 год у підвальному приміщенні собору починаємо з чаювання!
Контактні дані:
Лідер спільноти Маркіян - 0974498672, 0935663236
Заступник Юлія - 0639689809
E-mail: vynohradnyk@googlegroups.com

Анонс

Розклад на тиждень
Понеділок 28.05 - понеділок Святого
Духа. Загальниця.
Прп. Пахомія Великого.
07:30
09:00
18:00
18:30

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня
Божественна Літургія

27
28
30
28
31

травня – 10:30 «Матері в молитві».
травня – 18:30 «Матері в молитві».
травня – 18:30 Біблійні читання.
травня – понеділок Святого Духа.
травня – 18:00 нічні чування
"Покликаний ДО НЕБА".
1 червня – міжнародний День захисту дітей
2 червня – хода на захист сім'ї

Вівторок 29.05 - Прп. Теодора Освященного, учня св. Пахомія.

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

Середа 30.05 - Св. ап. Андроніка і тих,
що з ним.

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

Четвер 31.05 - Св. мч. Теодота, що в
Анкарі. Свв. мчч. Петра, Діонисія і
тих, що з ними. Свв. семи дів.

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

П’ятниця 01.06 - Св. свщмч. Патрикія, єп.
Пруського, і тих, що з ним.

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

ПРОГРАМА ПАМ’ЯТНИХ ЗАХОДІВ
9:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
11:00 – Панахида
18:00 – Вечірня. Слово Владики Йосифа
«Патріарх Любомир – чоловік Божий»
19:30 – Показ корткометражного Фільму
«Любомир»
20:00 – Панахида у крипті Патріаршого
Собору
20:30 – Нічні молитовні чування

Субота 02.06 - Віддання П’ятдесятниці.
Св. мч. Талалея.

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

Неділя 03.06 - Неділя 1-ша по Зісланні
Святого Духа. Всіх святих.
Свв. великих царів і рівноап.
Костянтина й Олени.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня

Душпастирі тижня
о.Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
о.Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
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