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Слово Боже

Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа.
Прп. Микити, єп. Халкидонського

(На неділю)

Апостол: Рим. 2, 10-16.

Браття, слава і честь, і мир усякому, хто
добро чинить: юдеєві перше, потім грекові,
бо Бог не дивиться на особу. Бо ті, що згрішили, не маючи закону, без закону і згинуть;
а ті, що згрішили під законом, будуть суджені
законом. Бо не слухачі закону справедливі
перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону,
з природи виконують те, що законне, вони,
не маючи закону, самі собі закон; вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість і думки, то
засуджуючи їх, то оправдуючи, в день, коли
Бог, згідно з моїм євангелієм, судитиме тайні
вчинки людей через Ісуса Христа.

Євангеліє: Мт. 4, 18-23.

10 червня 2018
17 червня р.Б.

В той час, коли Ісус проходив попри
Галилейське море, він побачив двох братів: Симона, що звався Петро, і Андрія, його
брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки,
і мовив до них: – Ідіть за мною, я вас зроблю
рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й
пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея,
та Івана, його брата, що в човні з батьком
Заведеєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони
зараз же, кинувши човна і свого батька,
пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій
Галилеї, навчаючи по їхніх
синагогах, звіщаючи
добру
новину про царство і зціляючи
всяку хворобу
та всяку недугу
в народі.

Розумій молитву
У
Просительній
єктенії
священик, молячись за принесені чесні дари, просить,
щоб «вселився Дух благодаті у нас, і на цих дарах, що
перед нами, і на всіх людях».
Перед Символом віри диякон закликає: «Возлюбім
один одного», наголошуючи,
що спільне визнання віри
можливе тільки в любові,
яку приймаємо від Господа
і виявляємо нашому ближньому. На знак цієї любові
священнослужителі, поцілувавши чесні дари і престол,
обмінюються святим поцілунком з привітанням «Христос
посеред нас» і відповіддю
«І є, і буде», що виражають
єдність літургійної спільноти
у Христі. Цю єдність висловлюємо також у Символі віри,
у якому кожний і особисто,
і разом з іншими сповідує
віру Церкви в «Отця, і Сина,
і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну».

Катехизм УГКЦ “Христос –
Наша Пасха”, 373

Історія святкування неділі
"Пам'ятай день святий святкувати" (Третя Божа заповідь).

У Старому Завіті окрема Божа заповідь наказувала святкувати суботній
день. Цей день мав вічно нагадувати ізраїльтянам про створення світу, Божі
добродійства та умову-завіт між Богом і людьми.
У Новому Завіті цей обов'язок віддання чести Богові переходить на неділю.
У документі Другого Ватиканського Собору — Конституції про Святу Літургію —
сказано: "За апостольською традицією, яка бере свій початок від самого-таки
дня Христового Воскресення, Церква святкує кожного восьмого дня пасхальне
таїнство, що його слушно називає Господнім днем, або неділею" (§ 106).
Субота, зобов'язувала передусім до спокою, утримання від усякої фізичної
праці. Головний недільний обов'язок перших християн — зустріти воскреслого
Христа через участь в Євхаристійній Жертві та злучитися з Ним у святому причасті. Тож нічого дивного, що неділя від самого початку стає важливим Господським святом та основою літургійно-церковного року. Святкування недільного
дня має довгу й цікаву історію.

Неділя в апостольських часах.

Неділя не просто замінила старозавітню суботу. Вона є витвором християнської ідеї і має глибокий християнський сенс. Це простежується передусім
з тих різних назв, якими означувано неділю. Чим була неділя для апостолів і
перших вірних?
Неділя — це перший день. Перший день тижня став для християн святим,
бо він був символом нового створення, що почалось у Христовому Воскресенні. Євсевій Олександрійський (V ст.) у своїй проповіді каже: "Першого дня
тижня Господь Бог почав перші плоди створення світу, і цього ж дня Він дав
світові перші плоди Воскресення".
Неділя — це день сонця. Давні римляни, як і єгиптяни, називали неділю
днем сонця. Для перших Отців Церкви ця назва мала глибоке значення, бо для
них сонце було символом Ісуса Христа. Святий мученик Юстин († 165) каже:
"Ми сходимося разом у дні сонця, в якому Бог, зміняючи темноту, створив світ,
у якому Ісус Христос, наш Спаситель, воскрес із мертвих". Подібне зауважує
Євсевій Кесарійський († к. 340): "Це було цього дня, коли в часі створення Бог
сказав: "Хай буде світло", — і сталося світло. І цього дня також Сонце Справедливости зійшло над нашими душами".
Неділя — це восьмий день. У першій половині II сторіччя християнські
письменники починають називати неділю "восьмим днем". У листі псевдо-Варнави сказано: "Ми святкуємо восьмий день, у якому Ісус встав із мертвих,
явився і узнісся на небо". Ориген († к.254) каже: "Число вісім, яке містить
у собі силу Воскресення, є прообразом майбутнього світу". Святий Амвросій
(† к.397) числу вісім надає значення відкуплення: "Число вісім це сповнення
нашої надії".
Неділя — це день Господній. Ця назва з'являється перший раз в Одкровенні святого Йоана (1, 10). Її швидко підхопили перші християни і вона замінила назву "день сонця". Назва "день Господній" указує на Христа, який через
своє воскресення в неділю став Господом, Переможцем і Вчителем.
"На початку сотворив Бог небо й землю... І сотворив Бог людину на свій
образ; на Божий образ сотворив її: чоловіком і жінкою сотворив їх... І благословив їх Бог... Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і
спочив сьомого дня від усього свого діла... І благословив Бог сьомий день і
освятив його..." (Бут. 1.2).

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Роздуми над навчанням Папи
Перш ніж перейдемо до коментування і приближення
тексту Папського Послання «Радійте і веселіться» слід
собі пригадати чим є святість для Христової Церкви, як
Вселенська і наша Церква навчає про неї. У 2013-14
пунктах Катехизму Католицької Церкви читаємо: ««Усі
віруючі в Христа, усякого стану і положення, покликані до повного християнського життя і до досконалості в любові». Усі покликані до святості: «Тож будьте
досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий» (Мт.
5,48).«Вірні повинні застосовувати сили, які вони отримали за мірою Христового дару, для отримання цієї досконалості, щоб, сповнюючи в усьому волю Отця, усією своєю душею присвятити себе Славі Божій
і служінню ближньому. Так святість Божого Народу розвивається багатими
плодами, як про це яскраво засвідчує історія Церкви життям багатьох святих».
Духовний розвиток спрямований на все тісніше з'єднання з Христом. Це з'єднання називається «містичним», бо бере участь у таїнстві Христа через святі
таїнства - «святі містерії», а в Ньому - у таїнстві Святої Трійці. Бог закликає всіх
нас до цього тісного зв'язку з Ним, навіть якщо особливі благодаті чи надзвичайні знаки цього містичного життя дані лише декому, щоб виявити дар, даний
усім». Ці два пункти пригадують нам слова ІІ Ватиканського Собору, який у
своїх документах «Світло народів» та «Радість і надія» говорить про загальне
покликання християнина: християнське життя (життя у Христі і з Христом)
та досконалість у милосерді, одним словом святість, яка приносить плоди у
щоденності.
Натомість Катехизм УГКЦ «Христос - наша Пасха» звертає увагу на інший
аспект святості: «Святість – це дар Святого Духа, в якому, уподібнюючись
до Христа, ми стаємо дітьми небесного Отця. Єдиний Святий Господь дарує
Свою святість людині, оселяючись у ній: «Коли хтось Мене любить, то й слово
Моє берегтиме, і злюбить його Мій Отець,
і прийдемо Ми до нього, і в ньому закладемо житло» (Йо. 14, 23). Християнська
святість є виявом обожествлення людини.
«Святі, що насичуєтеся світлом Божественної радості, що понад розумінням,
ви стаєте богами наближенням до Бога»
(316). Завдяки благодаті Святого Духа
(тобто Його присутності в нас) християнин
уподібнюється до Ісуса і Його наслідує.
Отже, говорячи про святість християнина Церква не має на увазі щось, що
є чуже його життю, але звертає увагу на те, що є витокою бути християнином: іти за Ісусом і уподібнюватися до Нього. Звичайно власними силами годі
подолати власну неміч, тому Господь дарує і зсилає Свого Святого Духа, щоб
розбуджував нас і вів дорогою покликання. Далі буде..(4).

Джерело: о.Віталій Храбатин

Анонс

Розклад на тиждень
Понеділок 11.06 - Св. прпмчц. Теодосії.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві

10
11
13
14
17

червня – 10:30 «Матері в молитві».
червня – 18:30 «Матері в молитві».
червня – 18:30 Біблійні читання.
червня – Всесвітній День донора крові.
червня – Світовий День батька.

Вівторок 12.06 - Прп. Ісаакія, ігумена обителі Далматської.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 13.06 - Св.ап.Єрмія. Св.мч.Єрмея.

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

Четвер 14.06 - Св. мч. Юстина, філософа, і
тих, що з ним
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 15.06 - Св. Никифора, ісп.
Празник найсолодшого Господа
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа –
Чоловіколюбця.

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

Субота 16.06 - Св. мч. Лукиліяна і тих, що
з ним.
Сострадання Пресвятої Богородиці.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня

Неділя 17.06 - Неділя 3-тя по Зісланні
			
Святого Духа.
Св. Митрофана, патр. Царгородського.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та Акафіст за жертводавців
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