ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Вісник
Собору
№ 021/2018 (021)

17 червня 2018
24 червня р.Б.

Неділя 3-тя по Зісланні Святого Духа.
Св. Митрофана, патр. Царгородського

Слово Боже

(На неділю)

Апостол: Рим. 5, 1-10.

Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса
Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо
і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в
стражданнях, знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість – досвід,
а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилита в серця
наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, ще тоді, як ми були безсилі,
у призначений час помер за безбожних. Навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго може б хто і відважився умерти. Бог же показує свою до
нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож,
тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми ним спасемося від гніву. Бо коли,
бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше
тепер, примирившися, спасемося його життям.

Євангеліє: Мт. 6, 22-33.

Сказав Господь: Світло тіла – око. Як, отже,
твоє око ясне, все тіло твоє буде світле. А коли
твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві.
Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то якою
великою буде темрява! Ніхто не може двом
панам служити: бо або одного зненавидить,
а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете
служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що
вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі,
тіло – не більше одежі? Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані не
збирають у засіки; і Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них?
Хто з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу
чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть: не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався
так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до
печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь,
кажучи: що будемо їсти, що пити і в що одягнемося? Про все те побиваються
погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше
царства Божого та його справедливости, і все те вам додасться.

Коли Бог відповість на мою молитву?
Ми багато молимося. Часто просто промовляємо молитву задля молитви. Та
й навіть просячи про щось, не надто налаштовані отримати відповідь, бо не
завжди впевнені, що Бог нас чує. Та якщо хочемо її отримати від Господа, то
мусимо змінити своє ставлення до молитви.
Передовсім, маємо дозволити Богу відповісти у призначений Ним час. Тобто,
коли Бог вважатиме, що для нас це буде найкращим.
Іноді і мені важко повірити, що Бог відповість на мої молитви. Ну, якби Він
одного разу послав мені назустріч ангела, щоб ми зустрілися віч-на-віч і ангел
промовив: „Я тут, щоб сказати тобі, що Бог уже відповів на твою молитву“,
думаю, тоді це додало б впевненості.
У Біблії є розповідь про Захарію, який був дуже старим і чия дружина, Єлизавета, не могла мати дітей. Ангел Гавриїл відвідав його і сказав: „Не бійся,
Захаріє, бо твоя молитва вислухана; жінка
твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси
йому ім’я Йоан.“ (Луки 1:13). Гавриїл сказав,
що Єлизавета народить сина, який „приготує
Господеві народ прихильний“ (Лк 1:17).
Тоді Захарія говорить у вірші 18: „По чому
знатиму це?“ Він був глибоким скептиком.
Чому він не повірив? Тому що він припинив молитися за цю потребу ще кілька років
тому. Якщо прочитаєте цей уривок поверхнево, то він виглядатиме так: „Він увійшов в храм і молився. І прийшов Ангел
і сказав: „На твою молитву була дана відповідь“. Річ у тім, що він давно відмовився від цієї молитви. Але Бог почув благання Захарії. Фактично, дієслово
„чув“ у цьому місці Писання варто розуміти в минулому часі і означає воно, що
це вже сталося.
Бог відразу чує наші молитви, але іноді минає час, доки отримаємо відповідь. Чому? Тому що хоче спочатку змінити нас. Бог більше зацікавлений у
тому, щоб ми стали зрілими, ніж у тому, щоб просто полегшити наше життя.
Після того, як ви засвоїли правильне ставлення до молитви, тоді Бог може
почати вирішувати вашу проблему.

Матеріали взято з: dyvensvit.org

Проспект Любомира Гузара
Просимо підтримати обговорення на сайті Київської Міської Державної Адміністрації про перейменування проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі на проспект Любомира Гузара
Дане обговорення знаходиться під записом
#514 та триватиме до 15 липня 2018 року. Взяти
участь у голосуванні можете за посиланням.
https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.
php?P=514
Більше інформації на сайті Київської архиєпархії.

Розумій молитву
Анафора

Святий Юстин засвідчує віру перших християн у те, що «як Словом Божим
воплочений Ісус Христос, наш Спаситель, мав тіло й кров задля нашого спасіння, так i ця пожива, над якою здійснено благодарення молитвою Його слова
і з якої наші кров і тіла через перетворення живляться, є, як нас навчили, тілом
і кров’ю того ж Ісуса, що воплотився». Євхаристійна молитва, чи анафора
(із грецької возношення або піднесення), яку священнослужитель виголошує
над дарами хліба й вина, висловлює зміст таїнства Євхаристії: благодарення
Отцеві за сотворення світу й за дарування Свого Сина для нашого спасіння;
спомин усього, що Син Божий зробив для нас; приношення Отцеві нас самих у
словесну і безкровну службу; моління про зіслання Святого Духа «на нас і на
ці дари, що перед нами», щоб у нас звершилося таїнство спасіння.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 374

Духовно-відпочинковий табір для дітей
у Карпатах
З 3 по 9 червня 2018
року, у Карпатах, для
дітей
із
катехитичної
школи при Патріаршому
Соборі
провели
літній
духовно-відпочинковий
табір «Веселі Канікули».
Відпочинок
проходив у монастирі сестер
Пресвятої Родини, села
Гошів, що на Івано-Франківщині. Участь у ньому
взяли близько 30-ти дітей
з парафії Патріаршого
Собору різного віку. Кожен день мав насичену програму з іграми, конкурсами,
пригодами, подорожами та цікавими вечорами. За час відпочинку учасники
табору побували на Скелях Довбуша, озері Синевир, та Міжгір’ї закарпатської
області, де діти мали сходження на Ясну гору.
Супроводжували дітей їх виховники: о. Ніканор Лоїк (настоятель Патріаршого Собору), с. Євфросинія, с. Миколая та помічники Марта Гах, Поліна
Батрак та Володимир Ващенко.
Це було достойне завершення навчального року в катехитичній школі при
Патріаршому соборі. Діти з нетерпінням чекають осені, коли знову підуть до
навчання.
Усім щиро дякуємо за внесені пожертви, якими підтримали відпочинок дітей.
Нехай Господь винагородить Вас сторицею.

Розклад на тиждень
Понеділок 18.06 - Св. свщмч. Доротея, єп.
Тирського. Св. мч. Косми, пресвітера
вірменського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві

Вівторок 19.06 - Прп. Висаріона, чудотворця. Прп. Іларіона Нового, ігумена
Далматської обителі, ісп.

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

Анонс
17 червня – Світовий День батька.
17 червня – 10:30 «Матері в молитві».
18 червня – 18:30 «Матері в молитві».
20 червня – 18:30 Біблійні читання.
22-24 червня – євангелізаційний курс "Сім
молодих осіб у Євангелії". Реколектанти: о.Іван Лубів ЧСВВ, с.Іванна
Дмитрів МНІ. Попередня реєстрація
за тел: 063-291-71-35 - Наталя
28 червня – святкування 25-річчя руху
«Віра і Світло» в Україні.
13-15 липня – Всеукраїнська проща до
Зарваниці.

Середа 20.06 - Св. свщмч. Теодота, єп.
Анкирського.

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

Четвер 21.06 - Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Стратилата.

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

П’ятниця 22.06 - Св. Кирила, архиєп.
Олександрійського.

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

Субота 23.06 - Св. свщмч. Тимотея, єп.
Пруського.

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

Неділя 24.06 - Неділя 4-та по Зісланні
			
Святого Духа.
Всіх святих українського народу.
Свв. апп. Вартоломея й Варнави.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о. Василь Барна 		
о. Андрій Бонис 		

- (098) 642 25 02
- (068) 011 11 86

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

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

Шукаємо охочих покращити
сайт Патріаршого Собору.
Звертайтеся до редакції.
Собор потребує флориста чи
помічника флориста
Звертайтеся до редакції

Станьте підписником «ВС»
Напишіть до редакції

Редакція вісника:
о.Андрій Боднарук, о.Андрій Гах,
о.Василь Барна, о.Григорій Березюк

visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91 - о.Андрій

КОНТАКТИ
адміністратор єрм. Ніканор Лоїк,
вул. Микільсько-Слобідська, 5
(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
kyivsobor.ugcc.org.ua
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