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Слово Боже
Апостол: Рим. 15, 1-7.
Браття, ми, сильні, мусимо нести немочі
кволих, а не самим собі догоджати. Кожний
з нас нехай намагається догодити ближньому на благо, для будування. Бо й Христос не сам собі догоджав, а як написано:
зневаги тих, що тебе зневажають, упали
на мене. Все бо, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали
надію через терпеливість й утіху, про які
нас навчає Писання. Бог же терпеливости
й утіхи нехай дасть вам, щоб ви між собою
були однієї думки за Христом Ісусом, щоб
ви однодушно, одними устами славили
Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа.
Тому будьте приязливі один до одного, як і
Христос був до вас на Божу славу.
Апостол: Євр. 9, 1-7.
Браття, перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну.
Споруджено бо перший намет, де були
світильник, стіл і хліби предложення; він
зветься Святе. За другою завісою був намет,
званий Святе святих, зо золотим жертовником для палення пахучого кадила та
кивотом завіту, що був увесь покритий
золотом; у ньому був золотий посуд з
манною, розцвіле жезло Арона й таблиці
завіту. Зверху же над ним були херувими
слави, що крильми отінювали престол
умилостивлення. Але про це не час тепер
говорити докладно. І от як усе це так було
уряджено, в перший намет увіходили
завжди священики, виконуючи службу; в
другий же раз на рік – лише первосвященик, і то не без крови, яку приносив за свої
і людські провини.

15 липня 2018
22 липня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 9, 27-35.
В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли
два сліпці, кричачи: Помилуй нас, сину Давидів!
І коли він увійшов до хати, сліпці приступили
до нього, і він спитав їх: Чи віруєте, що я можу
це зробити? Так, Господи! – вони йому кажуть.
Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи:
Нехай вам станеться за вашою вірою! І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть,
щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши,
розголосили про нього чутку по всій країні. Як
вони виходили, привели до нього німого, що
був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий
почав говорити, і люди дивувалися, кажучи:
Ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили: Він виганяє бісів князем бісівським! Ісус обходив усі міста і села, навчаючи
в їхніх синагогах, проповідуючи євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу.
Євангеліє: Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.
В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка,
Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї
сестра, що звалася Марія; ця, сівши в ногах
Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона й
каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя
лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені
помогла. Озвався Господь до неї і промовив:
Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся
про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала
кращу частку, що не відніметься від неї.
Коли він говорив це, якась жінка підняла голос
з-між народу і сказала до нього: Щасливе лоно,
що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він
озвався: Щасливі ті, що слухають слово Боже і
зберігають його.

Про Хрест і Хресне Знамення
Іван Золотоустий “Повчання”

Хрест раніше був найменуванням
осуду і покарання, а тепер став почесним та жаданим; раніше хрест був предметом ганьби і катування, а тепер
став предметом слави та честі. А що
хрест дійсно є славою, послухаймо
Христа, Котрий говорить: “…прослав
Мене, Отче, у
себе – славою
тією, що її Я мав
у Тебе перед
тим, як постав світ” (Йо. 17,
5), називаючи славою хрест.
Хрест – глава нашого спасіння,
хрест – причина незчисленних благ.
Через нього ми, котрі були раніше безславними і знедоленими, тепер прийняті в число синів; через нього ми
вже не залишаємося в омані та пізнали
істину; через нього ми, котрі раніше
поклонялися деревам і каменям,
тепер пізнали Творця всіх; через
нього ми, котрі були рабами гріха,
приведені до свободи праведности;
через нього земля, нарешті, зробилася небом. Він звільнив нас від омани,
він привів нас до істини, він улаштував
примирення між Богом і людьми, він,
витягши нас з глибини пороку, підніс на
вершину доброчесності, він винищив
бісовську оману, він викорінив спокушання. Через нього вже не стало диму,
смороду і кровопролиття безсловесних
тварин, але всюди – духовні служби, пісні
та молитви; через нього біси кинулися
навтіки, через нього диявол відійшов,
через нього людське єство стало суперником життю ангельському, через нього
дівоцтво встановилося на землі. Бо з
того часу, як прийшов Народжений від
Діви, рід людський пізнав цей шлях до
доброчесності. Він просвітив нас, котрі
сиділи в темряві, Він звільнив нас, котрі
знаходилися в полоні, Він зробив близькими нас, котрі були далеко, Він зблизив
нас, котрі були чужими, Він зробив громадянами неба нас, котрі були мандрів-

цями, Він припинив у нас війни, Він став для
нас опорою світу. Через нього ми вже не
боїмося розжарених стріл диявола, бо
знайшли джерело життя; через нього
ми перестали бути в удівстві, бо дістали
Жениха; через нього ми вже не боїмося
вовка, бо пізнали доброго Пастиря.
“Я – добрий
пастир, – говорить Господь.
– Добрий пастир…” (Йо. 10, 11). Через
нього ми вже не боїмося мучителя, бо згуртувалися довкола
царя. Чи бачиш, скільки благ дав нам
хрест? На хресті принесена жертва; а
де жертва, там відпущення гріхів, там
примирення з Господом, там свято і
радість. “…Пасха наша, Христос, принесений у жертву” (1 Кор. 5, 7). Отже,
воістину хрест – наше свято. Він
отверз рай; ввів у нього розбійника;
здійснив дві найвеличніших справи:
і рай отверз і розбійника ввів, повернув йому давню вітчизну, привів його в
рідне місто. Тому нікому не треба соромитися високошанованого знамення
нашого спасіння, котрим ми живемо, і
начала всіх благ, завдяки котрим існуємо. Але як вінець будемо носити хрест
Христа, бо через нього вершиться все,
що нам потрібно: чи народитися (у хрещенні) – пропонується нам хрест; чи
хочемо ми живитися цією таємничою
поживою, чи треба прийняти висвячення, чи щось інше зробити, – усюди
на нас чекає це знамення перемоги.
Тому ми з великим старанням зображаємо його і на домівках, і на стінах, і на
дверях, і на чолі, і на серці. Бо хрест є
знаменням нашого спасіння, загальної
свободи і милосердя нашого Владики,
Котрий “…немов ягня, що на заріз ведуть
його” (Іс. 53, 7). Тому, коли знаменуєшся
хрестом, то уявляй всю значущість хреста, гаси гнів та всі інші пристрасті. Коли
знаменуєшся хрестом, нехай на чолі твоєму

виражається живе уповання, а душа твоя
робиться свобідною. Бо не просто перстом треба його зображати, але необхідно,
щоб цьому передувало сердечне бажання і
цілковита віра. Якщо так зобразиш його на
обличчі своєму, то жоден з нечистих духів
не зможе наблизитися до тебе, бачачи той
меч, котрим він уражений, бачачи ту зброю,
від якої отримав смертельну рану. Бо якщо
і ми з трепетом позираємо на ті місця, де
страчують злочинців, то уяви, як жахається
диявол та демони, бачачи зброю, котрою
Христос зруйнував всю силу їхню і відсік голову змію. Отже, не соромся такого
великого блага, і не засоромить тебе Христос, коли прийде у славі своїй, і коли це
знамення з’явиться перед Ним світлішим
від найяскравіших сонячних променів.
Тоді хрест цей самою появою своєю ніби

скаже у виправдання Господа перед усім
всесвітом, і засвідчить, що з Його боку все
зроблено, що тільки треба. Це знамення і в
минулі, і в теперішні часи відкривало зачинені двері, відбирало силу у шкідливих речовин, робило недійовою отруту і лікувало
смертельні поранення звірів. Бо якщо воно
отверзло браму пекельну, відкрило твердь
небесну, знову відкрило вхід до раю і розтрощило міцність диявола, то немає нічого
дивного, що воно перемагає силу отруйних речовин, звірів і таке інше . І так закарбуй хрест у голові своїй, і обійми спасенне
знамення душ наших. Якщо біля нас хрест,
тоді демони вже не страшні і не небезпечні;
смерть вже не смерть, а сон. Хрестом усе
вороже нам скинуто і зневажено. Хрест є
наша похвала, початок всіх благ, завзяття і
вся наша окраса.

Як правильно хреститися?
Знаком святого хреста хрилюдську. Хрестовидно знаместиянин сповідує віру в Пресвянуючись від чола до грудей і від
ту Тройцю і воплочення Божого
правого плеча до лівого, споСина. Знак хреста кладемо
відуємо Пасхальне таїнство
правою рукою, благоговійно
смерті й воскресіння Христа.
і без поспіху, супроводжуючи
Кожного разу, знаменуючи себе
словами «В ім’я Отця, і Сина, і
хресним знам’ям зі словами:
Святого Духа. Амінь». Складан«В ім’я Отця, і Сина, і Святого
ням разом трьох пальців сповіДуха», ми сповідуємо, що наше
дуємо віру в Пресвяту Тройцю,
спасіння, яке звершив на хреа зігнувши до долоні інші два пальці, сповідуємо сті Ісус Христос, є дією Пресвятої Тройці.
дві природи воплоченого Сина Божого – Божу і Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 626

Розумій молитву
Анафора. 3) Приношення
Запрошення Христа до причастя у Його
Тілі та Крові Церква приймає, даруючи у
відповідь себе саму: «Твоє від твоїх Тобі
приносимо, за всіх і за все». Неможливо
інакше стати одним Тілом із Тим, хто дарує
свою любов, – як лише взаємним даруванням. Ми приносимо Йому себе самих і весь
світ, хоч усе це й так належить Йому, тому
що Він прийшов навчити нас цієї благодатної й добровільної жертви і зробити нас
спроможними приносити її. Це сповнення
Його Нової заповіді, у цьому – життя вічне.

Це та всеціла «словесна» служба на взірець Христа-Слова, про яку мовить святий
апостол Павло: «Тож благаю вас, брати, на
милість Божу, віддати тіла ваші як жертву
живу, святу, приємну Богові: богослужбу від
вас розумну» (Рм. 12, 1). У хрестовидному
піднесенні священнослужителем дискоса й
чаші Церква виявляє дар себе самої Богові
Отцеві через розп’ятого Христа; тим вона
звіщає ту есхатологічну повноту часів, коли
Христос передасть усе Богові Отцеві (див.
1 Кр. 15, 28).
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 380

Розклад на тиждень
Понеділок 16.07 - Св. мч. Якинта.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 17.07 - Св. Андрея, архиєп. Критського,
Єрусалиміта. Прп Марти, матері св. Симеона
Дивногорця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 18.07 - Прп. Атанасія Атонського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень
Четвер 19.07 - Прп. Сісоя Великого.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
П’ятниця 20.07 - Прп. Томи, що в Малеї. Акакія,
що згадується в Ліствиці.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 21.07 - Св. влкмч. Прокопія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 22.07 - Неділя 8-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. влкмч. Панкратія, єп. Тавроменійського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о. Андрій Бонис - (068) 011 11 86
о. Роман Славич - (098) 253 93 44

Анонс
15 липня – 10:30 «Матері в молитві».
16 липня – 18:30 «Матері в молитві».
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)
29 липня – святкування ювілею руху УМХ
(85-річчя) під гаслом «Будь завжди
вірний Христові!»
У програмі: Архиєрейська Літургія, зустріч молоді з
Блаженнішим Святославом, квест, молитва на Володимирській гірці, святковий концерт (за участі
УМХівських гуртів, семінарійного гурту «МетаНоя»
та інших) і духовний вечір «Псалми над Дніпром» за
участі о. Руслана Греха.

Подяка!
8 липня була збірка на лікування для
Герасимової Таїсії. Було зібрано 14 183 грн
та $100. Щиро вдячні усім добродіям за
щедрі пожертви. Хай береже вас Господь.

«ШКІЛЬНИЙ ПОРТФЕЛИК»
10 липня 2018 року, під егідою МБФ
Карітас України розпочато всеукраїнську
благодійну акцію «Шкільний портфелик».
Закликаємо усіх, хто може долучитись до
підтримки тих, хто у потребі, приносити у
Карітас кольорові олівці, маркери, набори
для малювання, лінійки, фломастери, пенали, портфелі та інше шкільне приладдя.
Минулого року 435 учнів отримали портфелі та набори для навчання від Карітас
Київ. І все це із Вашої щедрої руки.
Адреса: м. Київ, вул. Микитенка, 7б.
Телефон колл-центр +38 050 380 99 83

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

КОНТАКТИ:

о.

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