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Слово Боже

Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа.

(На неділю)

Апостол: Рим. 10, 1-10.

Браття, бажання мого серця і моя молитва
до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм
свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона
нерозважна. Не розуміючи Божої справедливости й шукаючи установити свою власну,
вони не покорилися справедливості Божій.
Бо мета закону – Христос, на оправдання
кожного, хто вірує. Мойсей про праведність,
що від закону, пише: той, хто його виконує,
буде ним жити. Справедливість же, що від
віри, так говорить: не кажи у твоїм серці: хто
зійде на небо?, тобто Христа звести додолу,
або: хто зійде в безодню?, тобто щоб вивести Христа з мертвих. Що, отже, вона каже?
Близько тебе слово: в твоїх устах і в твоїм
серці, тобто слово віри, що ми проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш
Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що
Бог воскресив його з мертвих, спасешся, бо
серцем вірується на оправдання, а устами
визнається на спасіння.

Євангеліє: Мт. 8, 28 – 9, 1.

01 липня 2018
08 липня р.Б.

Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, у
край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто
не міг перейти тією дорогою. І стали кричати:
– Що нам і тобі, сину Божий? Прийшов єси
сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль
же від них паслося велике стадо свиней. Біси
попросили його: – Як ти нас виганяєш, пошли
нас в оте стадо свиней. – Ідіть! – сказав їм.
І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все
стадо кинулося з кручі в море й утопилось у
хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто,
все розповіли, і про біснуватих. І ось все місто
вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його,
попросили, щоб відійшов з їхніх околиць.
Сівши у човен, він переплив і прибув у
своє місто.

Свято Матері Божої Неустанної Помочі

Вітаємо Владику
Йосифа Міляна
6 липня свій день народження святкує Преосвященний Владика Йосиф Мілян,
Єпископ-помічник Київської
архиєпархії. З цієї нагоди,
усією парафією Патріаршого
Собору щиросердечно вітаємо Владику з Днем Народження. Дякуємо Богу за Дар
Вашого життя та дякуємо Вам,
що Батьківськими опікою,
словом та любов’ю огортаєте
кожного з нас. Нехай Господь
Бог щедро винагородить Вас
потрібними ласками, щоб у
вірі, надії та любові здійснювати Його волю у Вашому
житті.

Довідка із життя:

6 липня 1956 р., в с. Добряни, що на Городоччині Львівської області, в греко-католицькій родині Степана і Стефанії Мілян народжується перший син Іван. Після нього у світ
приходять ще сестра Марія, та брати Володимир, Степан, та Ярослав.
В 1963 р., Іван як і всі його однолітки іде у
перший клас 8-ми річної Добрянський школи,
яку завершує влітку 1971 року. Згодом в 1974
році він здобуває й середню спеціальну освіту.
В 1974-1976 рр., перебуває на військовій службі в м.Паневежис у Латвії. По
завершені війська Іван починає глибше цікавитися Церквою та Її наукою. По
довгих роздумах молодий юнак вирішує вступити до монастиря. У 1980-х роках
під час зустрічей з Митрополитом Володимиром (Стернюком), пройшовши різні
випробування, монах складає вічні обіти-схиму та приймає ім’я Йосиф. Діється
це 8 березня 1983 року у Львові, на вулиці Сербській 1, що на Площі Ринок.
Невдовзі 9 травня 1984 р., отримує дияконські свячення, а згодом 30 грудня
цього ж року, з рук владики Володимира Стернюка священичі. Будучи підпільним священиком о. Йосиф активно працює з дітьми, і молоддю, та виконує
обов’язки душпастиря у парафіях Яворівського, Перемишлянського та інших
районів Львівської області. Після виходу Церкви з підпілля служить в монастирі святого пророка Іллі в Дорі, в Яремчі, та Ямні, Надвірнянського деканату
Івано-Франківської єпархії.
В 1992 році покликаний проводом монастиря до монашої обителі Святого
Йосифа, при Храмі Архангела Михаїла у Львові та призначений настоятелем.
У лютому 1997 року призначений головою Патріаршої комісії у справах
молоді. З березня 1997 року о. Йосиф Мілян призначений настоятелем храму
Пресвятої Євхаристії у Львові.
Протягом дванадцяти років праці з молоддю майбутній єпископ сприяє розвитку участі молодого покоління України у Світових днях молоді. Для цього
він разом з молодими людьми подорожує на Світові дні молоді спершу до Ченстохови, а згодом Парижу, Риму, Торонто, Кельну, Сіднею, Мадриду, та інших
міст світу. Великою заслугою о. Йосифа є проведення в 2001 році зустрічі
української молоді з сьогодні святим папою Іваном Павлом ІІ, яка проходила
у Львові на Сихові.
1 листопада 2008 року декретом Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира
Гузара, о. Йосиф Мілян призначений настоятелем храму Благовіщеня Пресвятої Богородиці при Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Тоді ж іншим
декретом його призначено головою Комісії культури Київської архиєпархії.
Відтак для виконання цих обов’язків він переїжджає до Києва. Незабаром
рішенням Синоду Єпископів УГКЦ його також призначено Головою Пасторально-Міграційного Відділу УГКЦ.
16 квітня 2009 року Святіший Отець Венедикт XVI поблагословив рішення
Синоду Єпископів УГКЦ про призначення єромонаха Йосифа (Міляна) єпископом-помічником Київської архиєпархії. Новому єпископу уділено титулярний
престол Друзиліане.
Архиєрейська хіротонія відбулася 18 червня 2009 року в Патріаршому
соборі Воскресіння Христового УГКЦ м. Київ. Головним святителем, у присутності Блаженнішого Любомира, був Високопреосвященний Владика Іван (Мартиняк), Митрополит Перемишльсько-Варшавський, а співсвятителями – Владика Юліан (Вороновський), Єпарх Самбірсько-Дрогобицький, і Владика Петро
(Стасюк), Єпарх для українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.

Продовження біографії Владики на сайті Київської архиєпархії УГКЦ

Свято Матері Божої Неустанної Помочі
20 червня 2017 року Божого, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав затвердив текст Служби свята
Матері Божої Неустанної Помочі, який був укладений Патріаршою літургійною комісією.
“Ми, владою нам даною, нашим декретом
вих. ВА 17/454 від 11 грудня 2017 року Божого,
подали це до відома Божого люду, постановляючи також його святкування в першу неділю
липня. Патріаршій літургійній комісії було доручено
опрацювати богослужбові тексти цього свята”, — зазначено в документі.

Національне читання Біблії
5 - 8 липня на Софійській площі м. Києва відбудеться цілодобовий марафон
читання Біблії – священна книга буде прочитана вголос від початку до кінця.
Участь візьмуть понад 300 читців – глави Церков і священнослужителі з усієї
країни, державні діячі, представники влади та іноземні гості.
5 липня о 17:30 на Софійську площу зокрема завітає Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, щоб взяти безпосередню участь у цій події.
Ця унікальна акція номінована в
Національний реєстр рекордів України.
Її мета як одного із заходів з нагоди
Року Божого Слова – звернути увагу
українського суспільства на Біблію не
лише як стародавню, історично значущу книгу, але і як доступне й актуальне джерело мудрості та морально-етичних норм для сучасності.
Організатори запрошують всіх киян
та гостей столиці відвідати марафон читання Біблії на Софійській площі у будьякий зручний час з 5 липня (початок о 17:30) до 8 липня (урочисте завершення о 19:00). Для слухачів на площі підготовлені спеціальні зручні місця.

Департамент інформації УГКЦ за матеріалами ukrbs.org

Розумій молитву
Анафора. 2) Спомин

В анафорі ми споминаємо спасительне діло Пресвятої Тройці: Отець так
возлюбив світ, що «Сина Свого Єдинородного дав»; Син, виконуючи волю
Отця, «сам Себе видав за життя світу». Він дарує нам дійсне причастя в Ньому
самому через причастя Його Тіла і Крові: «Прийняв хліб, дав святим своїм
ученикам і апостолам кажучи: Прийміть, їжте… Так само й чашу: Пийте з неї
всі». Слова Христові: «це – Тіло моє, це – Кров моя», промовлені на Тайній
Вечері, вказують на те, що на кожній Божественній Літургії Христос так само
нас кормить Своїм Тілом і Кров’ю. Христос запрошує Церкву – свою Невісту – у
причасті Його Тіла і Крові стати з Ним одним Тілом, щоб вона ввійшла в ту ж
єдність з Отцем, яку має Син: «І славу, що Ти дав мені, Я дав їм, щоб вони були
одно так само, як і Ми одно» (Йо. 17, 22).

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 377

Розклад на тиждень
Понеділок 02.07 - Св. ап. Юди, брата
Господнього по плоті.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві

Вівторок 03.07 - Св. свщмч. Методія, єп.
Патарського.

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

Середа 04.07 - Св. мч. Юліяна Тарсійського.

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

Четвер 05.07 - Св. свщмч. Євсевія, єп.
Самосатського.

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

П’ятниця 06.07 - Св. мчц. Агрипіни.

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

Анонс
01 липня – Свято Матері Божої Неустанної
Помочі.
01 липня – 10:30 «Матері в молитві».
02 липня – 18:30 «Матері в молитві».
05-08 липня – «Національне читання Біблії»
з 17:30 пл. Софіївська, м. Київ
07 липня – Різдво пророка, Предтечі і

Хрестителя Господнього Йоана

13-15 липня – Всеукраїнська проща до
Зарваниці.
27-29 липня – проща семінаристів до
Патріаршого собору Воскресіння
Христового.
27 липня 17:00 – Екологічна акція
«Прибери Дніпро – колиску хрещення» (семінаристи, молодіжні організації, УМХ, ТУСК Обнова, мешканці
Микільської Слобідки та парафіяни
Собору)

Подяка!
24 червня була збірка на лікування для
Ольги Кузьміч (кухар БФ "Карітас-Київ).
Було зібрано 13 329 грн та 10 євро.
Щиро вдячні усім добродіям за щедрі пожертви. Хай береже вас Господь.

Субота 07.07 - Різдво пророка, Предтечі
і Хрестителя Господнього Йоана.

Подяка!

Неділя 08.07 - Неділя 6-та по Зісланні
Святого Духа. Св. прпмчц. Февронії.

Цілковите видання цього вісника здійснюється завдяки щедрій пожертві
Пана Якова Б.
А також завдяки підтримці жертводавця,
який кожної неділі вносить пожертву у розмірі 100 грн на картковий рахунок Патріаршого Собору.
Ласкаво просимо читачів молитись за усіх
жертводавців "ВС".
Дякуємо за всіляку підтримку, яка надходить від Вас для добра Церкви! Хай Господь
щедро винагородить Вашу доброту!
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Божественна Літургія (за упокій померлих)
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о. Андрій Нагірняк		

- (096) 594 95 91
- (067) 671 30 36

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

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

Тираж: 200 прим.

