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Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа.
Всіх святих. Свв. великих рівноап. царя Константина й Олени.

Слово Боже

(На неділю)

Апостол: Євр. 11, 33 – 12, 2.

Браття, всі святі вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць
осягнули, загородили пащі левам, вогненне полум'я гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки
чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали.
Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше
воскресіння. Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх каменували,
різали пилою, брали на допити; вони вмирали смертю від меча, тинялися в
овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені; вони, яких світ
був невартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах.
І всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог
зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення.
Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий
тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника й завершителя віри, який, замість радости, що була перед ним, витерпів хрест, не
звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого престолу.

Євангеліє: Мт. 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30.

Сказав Господь своїм учням: Кожний, хто визнає
мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем
небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того й я
зречусь перед Отцем моїм небесним.
Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той
мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше,
ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той мене недостойний.
Тоді озвавсь Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все й пішли за тобою; що будемо за те мати? Ісус
відповів їм: Істинно кажу вам: ви, що пішли за мною,
як новий світ настане, коли Син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля.
І кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку,
дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато
з перших будуть останніми, а останні – першими.

Неділя Всіх Святих
"Величаємо вас, апостоли, мученики, пророки і всі святі, і почитаємо святу пам'ять
вашу, ви бо молите за нас Христа Бога нашого" (Величання на неділю Всіх святих).

Восьма неділя після празника Пасхи, а перша після Зіслання Святого Духа
називається неділею Всіх святих. Вона завершує коло рухомих свят. Цього
дня наша Східна Церква віддає особливу почесть усім тим, які є плодом дарів
Святого Духа.
"У цей день, в неділю після П'ятдесятниці, — читаємо в синаксарі цієї неділі,
— святкуємо празник Всіх святих скрізь — в Азії, Лівії, Європі, на півночі й
півдні. Цей празник наші божественні Отці установили й наказали святкувати
після Зіслання Святого Духа, наче показуючи нам взір, як прихід всесвятого
Духа вплинув на апостолів. Він освятив і зробив премудрими тих, що з нашої
природи, щоб їх поставити на місце грішних ангелів, і Христові Богові привів:
одних через муки і кров, інших через постійність у чеснотливому житті".

Східна Церква

Почитання святих зароджується зі смертю перших мучеників християнської
ери. Культ мучеників у пізні віки охоплює ще культ апостолів, єрархів і аскетів, тобто монахів і монахинь. Цісар Костянтин Великий († 337) збудував у
Царгороді церкву в честь дванадцяти апостолів.
До культу новозавітних святих долучається також культ старозавітніх святих. Святий Кирило Єрусалимський († 386) у своїй П'ятій містагогічній катехизі
говорить, що в часі святої Літургії після освячення "ми згадуємо тих, що уснули
перед нами, найперше, патріярхів, пророків, апостолів, мучеників, щоб за
їхніми молитвами і заступництвом Бог прийняв наші молитви, а відтак святих
отців і святителів, що уснули перед нами... ". Наша Церква святкує старозавітніх святих в неділі Праотців і Отців перед Христовим Різдвом.
Церковний календар має на кожний день в році одного або й кілька святих.
Та є дуже багато святих у небі, чиїх імен нема в церковному календарі, про
них ніхто не знає, а їхні імена записані тільки в небесних книгах. Тож бажанням святої Церкви було, щоб усім святим, що в небі, знаним і незнаним, віддати належний культ. І так постає перший празник на честь святих, але ще не
всіх, а тільки всіх мучеників. У грецькій Церкві празник Усіх мучеників був уже
за часів святого Йоана Золотоустого 407 р.
Найдавніший сирійський календар з 411 року подає п'ятницю після празника Пасхи як поминальний день Усіх мучеників. Календар халдейців-католиків і сирійців-несторіян у той сам день поминає Всіх ісповідників. У IV ст. в
Едесі (нині Туреччина) 13 травня святкували день Усіх мучеників.
Свято Всіх мучеників первісно не святкували скрізь того самого дня та що
в одних Церквах воно було рухомим, а в інших нерухомим святом. У якому
столітті свято Всіх мучеників перейшло в празник Всіх святих і перша неділя
після П'ятдесятниці стала його днем, годі щось певного сказати. Відомо, що за
цісаря Льва Мудрого (886-911) цей празник вже святкували на Сході, бо саме
він збудував величний храм на честь Усіх святих. Князь Максиміліян каже, що
на Сході празник Усіх святих святкували раніше, ніж на Заході.

Західна Церква

Західна Церква святкує празник Усіх святих 1 листопада. І тут, як і на Сході,
спочатку було в практиці свято Всіх мучеників, що його Церкви різних країн
святкували у різний час. Святий Максим з Турину (V ст. ) має проповідь на
честь Усіх мучеників у першу неділю після П'ятдесятниці. У 609 або 610 році
папа Боніфатій IV одержав від цісаря Фоки римський Пантеон і присвятив його

Пречистій Діві Марії і мученикам. Посвячення Пантеону відбулося 13 травня.
Річницю цього дня відтак щорічно святкують з великим торжеством. Деякі
бачать у тому початок свята Всіх святих.
Папа Григорій III (731-741) у базиліці святого Петра посвятив каплицю на
честь Усіх святих. Дату посвяти цієї каплиці не знали, але від того часу в деяких країнах починають святкувати день Усіх святих 1 листопада. У IX або X
ст. 1 листопада стає на Заході загальновизнаним празником Усіх святих. Папа
Григорій VII (1073-1085) остаточно переносить святкування дня Всіх святих з
13 травня на 1 листопада.
Прославляючи святих, ми прославляємо Господа Бога, бо вшанування святих приводить до прославлення Бога. Святі не стали такими власною силою,
але вони і їхня святість є справою Божої благодаті. Усе, чим вони є, Богові завдячують. "Почитання святих, — каже слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, — не тільки ніяким способом не противиться культові, що належить
Богові, але спричиняється до прославлення Бога. Почитаємо святих як Божих
слуг, як наших небесних опікунів, які нас оберігають і від Бога випрошують
нам прощення гріхів і небесну благодать" (Про почитання святих).
Святі — це найближчі Божі приятелі, тож почесть, яку вони віддають, Богові
мила, бо вони любили Бога понад усе. Другий Ватиканський Собор, заохочуючи нас до почитання святих, каже: "Тому в найвищій мірі годиться, щоб
ми любили тих приятелів та співнаслідників Ісуса Христа, а наших визначних
братів і добродіїв та складали за них належну подяку Богові, і молитовно їх
призивали та прибігали до їх молитов, заступництва й помочі... ".

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Літургія Євхаристії (Літургія
до Євхаристійної трапези.

вірних)

та

приготування

У молитвах вірних на початку Літургії Євхаристії священик коротко висловлює зміст євхаристійного зібрання: «Стати перед святим Твоїм жертовником
[...], приносити Тобі моління й мольби і жертви безкровні за всіх людей Твоїх
[...], і неосудно причаститися святих Твоїх
таїн, і небесного Твого царства сподобитися»
Херувимська пісня приготовляє нас до
Євхаристійної трапези. Перед тим, як «вгору
піднести серця», співати Трисвяту пісню
«Свят, свят, свят Господь Саваот» та «прийняти Царя всіх» у Святому Причасті, нам
треба «відкласти всю житейську печаль».
Під час Херувимської пісні священик
молиться, аби Христос сподобив його «стати
перед Святою Трапезою і священнодіяти святе і пречисте Тіло і чесну Кров».
Тоді, переносячи на престол приготовані на проскомидійнику чесні дари,
здійснює Великий вхід, який символізує урочистий в’їзд Христа в Єрусалим для
звершення спасительної жертви і наше прийняття Його як Царя всіх – всього
видимого і невидимого, живих і мертвих, щоб приєднатись до Його Пасхального таїнства. Тому священик поминає церковну єрархію і всіх вірних, молячись, щоб Господь Бог пом’янув усіх – учинив їх причасниками свого Царства.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 370-372

Розклад на тиждень
Понеділок 04.06 - Початок Петрового
посту. Св. мч. Василіска.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та акафіст

Анонс
03 червня – 10:30 «Матері в молитві».
04 червня – 18:30 «Матері в молитві».
05 червня – Всесвітній День екологічного
середовища.
06 червня – 18:30 Біблійні читання.
14 червня – Всесвітній День донора крові.
16 червня – День батька

Вівторок 05.06 - Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського. Прп. Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 06.06 - Прп. Симеона, дивногорця.
Прп. Микити Стовпника, Переяславського чудотворця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень/Біблійні читання

Четвер 07.06 - Пресвятої Євхаристії.
Третє віднайдення чесної голови
св. прор., Предтечі і Хрестителя
Господнього Йоана.

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

П’ятниця 08.06 - Св. ап. Карпа, одного з
сімдесятьох.

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

Запрошуємо хлопців до
«вівтарної дружини»
Контактна особа: о.Василь (093) 928 49 98

Субота 09.06 - Св. свщмч. Терапонта.

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

Неділя 10.06 - Неділя 2-га по
		
Зісланні Святого Духа.
Прп. Микити, єп. Халкидонського.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня

Душпастирі тижня
о. Андрій Гах 		
о. Віталій Герасимів		

- (093) 153 41 05
- (096) 380 93 43
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