ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Вісник
Собору
№ 026/2018 (026)

Неділя 8-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. влкмч. Панкратія, єп. Тавроменійського

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 1, 10-18.
Браття, благаю вас ім’ям Господа нашого Ісуса
Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб
не було розколів між вами, але щоб ви були
з'єднані в однім дусі і в одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від Хлоїних, що між
вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен
з вас говорить: я Павлів, а я Аполлосів, а я
Кифин, а я Христів. Хіба Христос розділився?
Хіба Павло був розп'ятий за вас ? Або хіба в
Павлове ім'я ви христилися? Дякую Богові,
що я нікого з вас не христив, крім Крисла та
Ґая, щоб не сказав хто, що ви були хрищені в
моє ім'я. Христив я теж дім Стефани; і більш
не знаю, чи христив я кого іншого. Христос
бо послав мене не христити, а благовістити,
і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа
не став безуспішним. Бо слово про хрест –
глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа.

22 липня 2018
29 липня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 14, 14-22.
Того часу, побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих.
Як же настав вечір, підійшли до нього його
учні й кажуть: Пустинне це місце та й час
минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по
селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм:
Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти. Вони
ж мовлять до нього: Ми маємо тут тільки
п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І велівши народові сісти на
траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі
до неба, поблагословив і розламав хліби і
дав учням, а учні – людям. Всі їли до наситу й
назбирали куснів, що зосталися, дванадцять
кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять
тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же
заставив учнів увійти до човна й переплисти
на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ.

Рівноапостольні Володимир та Ольга
Свята Ольга була першою християнкою
на великокняжому престолі
Києва. Прийнявши християнську віру, вона здобула
повагу до себе і своєї країни, піднесла Руську землю
в очах Візантії та християнських володарів Західної Європи. Її хрещення
наблизило християнізацію нашої держави.
Після загибелі князя
Ігоря Ольга змушена була
опікуватися малолітнім
сином Святославом, який
мав успадкувати престіл,
і прийняла в свої руки
управління Руссю, аж до
його повноліття. Ставши
володаркою
країни,
перші роки правління
княгиня присвятила відновленню державного
авторитету Києва, що
похитнувся після бунту племені древлян.
Щоб краще дізнатися про християнське
вчення, що про нього Ольга чула немало,
у 955 році княгиня вирушила до Візантії.
Хрещення Ольги мало не тільки особисте,
але й державне значення. Русь символічно
почали вважати дочкою Візантії.
Християнство мало глибокий вплив
на особисте життя Ольги, докорінно змінивши її світогляд. Вона почала творити
багато діл милосердя, до народу, як і
раніше, була доброю і ласкавою, нікому
не чинила кривди, праведно судила, справедливо карала, щедро винагороджувала, убогим і немічним допомагала, над
невільниками милосердилася, прохання та
скарги уважно вислуховувала, як належало
жінці-християнці.
За переданням, Ольга збудувала першу
церкву в ім'я святого Миколая Мирликійського на Аскольдовій могилі і багатьох
киян навернула у християнство.

Князь Володимир Великий був онуком рівноапостольної княгині Ольги.
У святому хрещенні князь
Володимир отримав ім'я
Василій, на честь святого
Василія Великого. У Корсуні,
за переказами, митрополит Михаїл, який прибув
разом з Анною, повінчав
Володимира з царівною.
Разом з княгинею Анною
Володимир повернувся
до Києва. З ними були
константинопольські й
корсунські священики,
які везли з собою багаті
дарунки, ікони, хрести,
богослужбові книги, інші
необхідні для служіння
церковні речі та мощі
святих. Духовенство очолив митрополит Михаїл,
призначений константинопольським патріярхом
саме на Київську катедру.
Спочатку велів Володимир хрестити
своїх синів, яких мав дванадцятеро. Уранці
зібралося все місто до ріки. Священики
ж стояли при березі на дошках, спеціально для того встановлених, читаючи
над людьми молитви. І так охрещений був
увесь люд київський.
По хрещенні ж народу негайно велів
князь Володимир скинути ідолів та капища
ідольські аж до фундаментів зруйнувати.
А на їхньому місці почав будувати храми.
У Києві, там, де стояв Перун, був зведений
храм в ім'я святого Василія Великого. На
місці, де загинули мученики Федір і Йоан
- церква Успення Божої Матері, що пізніше
отримала назву Десятинної.
За цей час Володимир дуже змінився,
став привітним до всіх і лагідним, турбувався про хворих і немічних, щедро роздавав їм їжу й одяг.
Уривки з книги Святі землі української",
Галина Сапожнікова, с.Юліана Андрусів

Іспит сумління «доброго парафіянина»
Наскільки я є добрим парафіянином/доброю парафіянкою???
Усвідомлюючи, що моя віра в Господа Бога проявляється у моєму житті не «просто так
і сама по собі», але у Церкві, яка присутня у тій чи іншій парафіяльній спільноті і, що моя
приналежність до Церкви ґрунтується на частій і побожній участі у Святих таїнствах,
на активній участі у молитовному житті та пасторальній діяльності, а також переживаючи за добро моєї парафіяльної родини, роблю собі такий іспит сумління:
1. Чи знаю я назву церкви, парафії,
єпископа і пароха моєї парафії, до якої я
належу?
2. Чи я дійсно переживаю за спільне
добро парафіяльної родини, чи, може я
просто є обсерватором, споглядальником,
або, не допусти Боже, критиком всього, що
відбувається у парафії?
3. Скільки часу я вділяю для спільного
добра – моєї парафіяльної родини?
4. Чи я ділюся моїми талантами, здатностями, вміннями, фінансами, професійними
навиками, якими Господь мене обдарував?
5. Чи я готовий пожертвувати особистим
добром заради спільного добра, відмовитися від чогось, щоб комусь було добре?

6. Чи за останній Богом даний рік життя, я,
будучи лікарем, вчителем, столяром, бізнесменом зробив хоч одне добре діло «просто
так» для добра парафії?
7. Чи я спричинився до краси храму, в
якому я молюся Господеві?
8. Чи я запропонував мою допомогу і
послуги моєму пароху?
9. Чи я беру активну участь у всіх парафіяльних заходах – богослужіннях, паломництвах, прощах, таборах, «Школі віри», катехизаціях, навчаннях?
10. Чи я люблю мою парафію, мій храм і
мою парафіяльну спільноту, розповідаючи
про них моїм друзям і приятелям? Чи я їх
запрошую відвідати нашу парафію?

Розумій молитву
Анафора. 4) Прикликання Святого Духа
Моління, змістом якого є прикликання
Святого Духа «на нас і на дари», називаємо епіклезою (з грецької дослівно - кликати до, кликати на). Святий Дух сходить
на дари, щоб вони були нам «на тверезість душі, на відпущення гріхів, на спільноту зі Святим Духом, на повноту Царства
Небесного». В епіклезі «ми закликаємо
милосердного Бога, щоб післав Духа
Свого Святого на дари, що перед нами:
щоб Він сотворив хліб Тілом Христовим,
а вино – Кров’ю Христовою, бо все, до
чого Дух торкається, освячується й перетворюється»
Усі причасники Тіла Христового стають єдиним цілим з Ним і між собою: «Нас
усіх, що від одного хліба і чаші причащаємося, з’єднай одного з одним на при-

частя єдиного Духа Святого»295. Тому в
єдності з цілою Церквою – з Богородицею та всіма святими – поминаємо всіх
усопших у надії на воскресіння до життя
вічного, а також усіх живих з їхніми духовними й тілесними потребами; просимо,
щоб Господь їх «пом’янув» – животворив
своєю любов’ю.
Святе возношення завершуємо словами: «Дай нам єдиними устами і єдиним
серцем славити й оспівувати пречесне й
величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого
Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні». Відновлюючись у Божій любові через взаємодарування, «віддзеркалюємо Господню
славу й переображуємось у його образ,
від слави у славу, згідно з діянням Господнього Духа» (2 Кр.3, 18).
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 381-383

Розклад на тиждень
Понеділок 23.07 - Прп. Антонія Печерського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 24.07 - Переставлення блаженної Ольги,
княгині Київської, у хрещенні Олена.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 25.07 - Свв. мчч. Прокла й Іларія. Прп. Михаїла Малеїна.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень
Четвер 26.07 - Собор св. арх. Гавриїла. Прп. Стефана, Савваїта. Св. Юліяна, єп. Кеноманійського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
П’ятниця 27.07 - Св. ап. Акили.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 28.07 - Св. рівноап., вел. князя Володимира,
у хрещенні названого Василієм. Свв. мчч.
Кирила і Юліти.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 29.07 - Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа.
Отців шести вселенських соборів. Св. свщмч.
Антиногена і десятьох учнів його.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Анонс
22 липня – 10:30 «Матері в молитві».
23 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»
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.

Курс передшлюбних наук
Подружжя є святим таїнством, у якому
благодаттю Святого Духа чоловік і жінка в
любові єднаються в «одне тіло» і творять
«домашню церкву». Утворений у подружжі
сімейний союз є спільнотою осіб, яка в
Божому задумі є іконою спілкування Осіб
Пресвятої Тройці.
Заплановано зустрічі: 02, 03, 07-10 серпня.
Науки розпочнуться в соборі о 18:45 год.
Теми зустрічей: поняття про зрілість особи
як запоруки тривалого шлюбу; як будувати
діалог; подружжя в праві; Таїнство шлюбу,
історія, пояснення обряду; статевість; дар
життя та відповідальне батьківство; родина
– домашня церква: молитовне життя сім’ї,
подолання криз, наука прощення.
Реєстрація: (098) 598 4068 – о.Іван
(097) 355 3988 – Оксана
Email: nazustrich.lyubovi@gmail.com
Внесок за участь – 50 грн/зустріч,
або 250 грн за весь курс

Душпастирі тижня
о.

Віталій Герасимів - (096) 380 93 43
о. Богдан Чурило - (097) 309 68 69
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