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Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 3, 9-17.
Браття, ми співробітники Божі, ви Божа
нива, Божа будівля. За благодаттю
Божою, даною мені, я, мов мудрий
будівничий, поклав основу, інший же
на ній будує. Нехай же кожний вважає,
як він будує. Іншої бо основи ніхто не
може покласти, крім покладеної, і ця
основа – Ісус Христос. Коли ж хто на
цій основі будує з золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи – кожного
діло стане явне; день бо Господній
зробить його явним; бо він відкривається в вогні, і вогонь випробовує
діло кожного, яке воно. І коли чиє діло,
що він збудував, устоїться, він прийме
нагороду; коли ж чиє діло згорить, він
зазнає шкоди; та він сам спасеться, але
наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви
храм Божий і що Дух Божий у вас пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий,
Бог його зруйнує, бо храм Божий святий, і цей храм – ви
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Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа.
Отців шести вселенських соборів.
Св. свщмч. Антиногена і десятьох учнів його

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 14, 22-34.
Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна й
переплисти на той бік раніше від нього, тим часом
як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов
на гору молитись насамоті. Як звечоріло, він був
там сам один. Човен уже був посеред моря і його
кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по
морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. То привид! – заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: – Будьте спокійні – це я, не бійтеся! Тоді Петро озвавсь до нього
й каже: – Господи, коли це ти, вели мені прийти по
воді до тебе! – Іди! – сказав Ісус. І вийшов Петро
а човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса; але,
побачивши, що вітер сильний, злякався, почав
потопати і скрикнув: – Господи, рятуй мене! Ісус
зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до
нього: – Маловіре, чого усумнився? І як увійшли до
човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: – Ти істинно – Син Божий!
І перепливши, прибули в землю генесаретську.

Євангеліє неділі Отців: Йо. 17, 1-13.
В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: – Отче, прийшла година. Прослав свого Сина,
щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом: дати життя
вічне тим, яких ти дав йому. Це – вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та
Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив тебе на землі: виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав
світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони
зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить; слова
бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли й таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і
увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо
вони твої. І все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у
світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імени твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони
були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я; я стеріг тих, яких ти дав мені,
і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе й
говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну.

Вселенські Собори
Собор - це зустріч, або низка зустрічей
єпископів із папою (чи його представником), часто за участі експертів і теологів.
Апостоли провели першу низку зустрічей
в Єрусалимі (Дії 15,6). На них вони мали
відповісти на питання щодо віри, на які не
можна було знайти готових відповідей у
Писанні.
Собори часто скликали у відповідь на
єресь, тобто на заперечення або спотворення правди про Бога. Єресь - це результат помилкового розуміння віри.
325 року імператор скликав Вселенський Собор у Нікеї (Вселенський, бо на
ньому зібралися представники усієї Церкви). Представники папи, понад 300 єпископів та імператор зійшлися, щоб обговорити заяви аріан. Папа і єпископи разом
дійшли висновку, що Ісус є Богом. Ісус
не був створений - Він завжди існував як

друга Особа Трійці. Під час Воплочення
Син прийняв на себе людське тіло і став
чоловіком; отже, Ісус був також цілковито
людиною. Нікейський Собор роз'яснив, що
Ісус був одночасно і Богом і людиною. Отці
Собору написали більшу частину Символу
віри, який був повністю завершений під
час наступного Константинопольського
Собору 381 р.
Під час соборів папа та присутні єпископи не формулювали нових доктрин.
Навпаки, вони роз'яснювали те, у що вірні
вже вірили від самого початку існування
християнства. До цього моменту ніхто не
вважав за необхідне офіційно це проголошувати та записувати.
Таким чином крок за кроком зростало
пізнання Бога і поширювалося правильне
тлумачення Його одкровення, яке прийшло
до нас через Святе Письмо та Традицію.

Рік

Собор

Важливі рішення

Реакція проти
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I Нікейський

Христос - цілковито Бог та
"один у сутності з Отцем"
(єдиносущний).

Аріанства, яке відкидало
божественність Христа.
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І Константинопольський

Святий Дух - повністю Бог;
Ісус повністю людина (і
повністю Бог).

Аполлінарія, який заперечував,
що Ісус був вповні людиною,
а також македонійців, які
відкидали божественність
Святого Духа.
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Ефеський

Ісус водночас є людиною
та Богом, отже, Діва Марія Матір Божа (Богородиця).

Несторія, який стверджував
існування двох окремих
осіб у Христі, людської та
божественної, а також, що Марія
була матір'ю тільки людської
особи.
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Халкедонський

Ісус - Господь, але також
людина. У Ньому поєднані
дві природи (божественна
та людська).

Євтихія, який стверджував, що
Христос - це тільки божественна
особа.
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ІІ Константинопольський

Христос насправді є тільки
однією особою.

Послідовників Несторія.

680681

ІІІ Константинопольський

Христос повністю Бог і
повністю людина і, таким
чином, має божественну та
людську волю.

Монофелітів, які говорили, що
Ісус має тільки божественну
волю, а тому не є повністю
людиною.

Уривки з книги "Твіти з Богом", Мішель Ремері

Три перешкоди, які нам заважають чути Бога
„А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть,
та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не
дають плоду“ (Луки 8:14)
Ви не можете чути Бога, якщо ваш розум зайнятий іншими думками або турботами, зокрема, переживаннями, планами і справами. Адже коли ми постійно сидимо в інтернеті, слухаємо радіо,
дивимося телевізор, то „лінія зайнята“. І Бог не зможе до нас достукатися. Необхідно уникати відволікаючих чинників.
„Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись із ним вкупі,
його заглушила“ (Луки 8: 7)
Зважте, ґрунт із бур’янами, спершу був засіяний зерном, яке навіть почало проростати.
Та згодом бур’яни заглушили його, не даючи жодного шансу для плоду.
Три перешкоди, які заглушають нашу здатність чути Бога:
Турботи.
Вони і є тими бур’янами. Коли ми зайняті
проблемами і повсякденними клопотами,
почути Бога стає
складніше.

Багатство.
Ми завжди можемо бути дуже
зайняті оплатою рахунків, тим як
вибратися з боргів чи загрузнути
в них ще більше, заробітком на
життя… І це має шанси захопити нас
настільки глобально, що навіть не
матимемо часу на саме життя.

Насолода.
Немає нічого поганого в
тому, щоб насолоджуватися
життям. Але будьте обережні,
щоб, ганяючись за задоволеннями, не втратити взаємини
з Богом, так і не зрозумівши
Його плану для вашого життя.

Гляньте, адже насправді нам не треба нічого робити, щоб бур’ян ріс. Він сам росте. Та
власне це й є ознакою нашого недбальства. Адже якщо ваше подвір’я чи сад заростають
бур’янами, то це свідчить про те, що ви абсолютно за ними не доглядаєте. Бур’яни у духовному житті свідчать про те, що ви нехтуєте часом із Богом.
Поміркуйте над такими питаннями:
•
Що саме перешкоджає вашому духовному зростанню?
•
Як можна уникнути цих перешкод?
•
Скільки часу проводите в тиші?

Джерело: dyvensvit.org

Розумій молитву
в. «Отче наш»
У молитві Прохальної єктенії перед
Отче наш ми, вручаючи все життя наше і
надію Господеві, молимося, щоб Він сподобив нас причаститися Святих дарів «на
відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на
насліддя Царства Небесного, на сміливість перед Ним, не на суд і не в осудження», щоб «зі сміливістю, неосудно
сміти призивати небесного Бога Отця».

Господня молитва передує Євхаристійному Причастю ще й тому, що Бог Отець
– не «мій» чи «твій», але «наш», і Він нас
єднає навколо Господньої трапези. До
того ж єдність вимагає і взаємного прощення: «Прости нам провини наші, як і
ми прощаємо винуватцям нашим». Святий Апостол Павло виразно перестерігає
перед недостойним прийманням Причастя (пор. 1 Кр. 11, 27).
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 384

Розклад на тиждень

Анонс

Понеділок 29.07 - Св. влкмчц. Марини.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та матері в молитві

29 липня – 10:30 «Матері в молитві».
29 липня – святкування ювілею руху УМХ
(85-річчя) під гаслом «Будь завжди
вірний Христові!»

Вівторок 31.07 - Св. мч. Якинта, що в Амастриді.
Св. мч. Еміліяна.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

У програмі: Архиєрейська Літургія з Блаженнішим
20:00 - святковий концерт (за участі УМХівських
гуртів, семінарійного гурту «МетаНоя» та інших)
21:00 - духовний вечір «Псалми над Дніпром» за участі
о. Руслана Греха.

Середа 01.08 - Прп. Макрини, сестри св. Василія
Великого. Прп. Дія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня, молебень
Четвер 02.08 - Св. славного пророка Іллі.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
П’ятниця 03.08 - Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, і Йоана, сопосника його. Св. прор. Єзекиїла.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 04.08 - Св. мироносиці й рівноап. Марії Магдалини. Повернення мощів св. свщмч. Фоки.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 05.08 - Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з ними.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о. Григорій
о.

Березюк - (098) 735 71 82
Андрій Боднарук - (096) 594 95 91

30 липня – 18:30 «Матері в молитві».
31 липня – 18:30 Панахида за Блаженнішим
Любомиром Гузаром (крипта).

Оголошення
Утворена нова парафія УГКЦ.
Прохання до греко-католиків сіл
Петропавлівська Борщагівка, Софіївська
Борщагівка, Чайки зголошуватись до
о. Ігоря Гайдука тел. (067) 455 44 75

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

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

КОНТАКТИ:

о.

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

адміністратор єрм.

Андрій Боднарук,
о. Андрій Гах, о. Василь Барна,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

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

