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Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 4, 9-16.
Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на
страту; ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні
Христа ради, ви у Христі розумні, ми
немічні, ви сильні; ви славні, ми без
слави. До цього часу ми голодні і
спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось;
ми трудимося, власними руками; нас
ображають, і ми благословляємо; нас
гонять, і ми терпимо; нас лають, і ми
доброзичливі; ми стали сміттям світу,
викидками всіх аж досі. Пишу це не
щоб осоромити вас, але щоб як дітей
моїх улюблених навести на розум. Бо
хоч би ви мали тисячі учителів у Христі,
але батьків небагато, я бо вас породив
через Євангеліє у Христі Ісусі. Благаю,
отже, вас: Будьте моїми наслідувачами,
як і я Христа.

05 серпня 2018
12 серпня р.Б.

Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 17, 14-23.
В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і,
припавши йому до ніг, каже: – Господи, змилуйся
над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був
привів його до твоїх учнів, та вони не могли його
зцілити. – Роде невірний та розбещений, – відповів
Ісус, – доки я маю бути з вами? Приведіть мені його
сюди! Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця;
і юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до
Ісуса насамоті й спитали: – Чому ми не могли його
вигнати? Ісус сказав їм: – Через вашу малу віру; бо
істинно кажу вам: коли матимете віру, як зерно
гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди
– і вона перенесеться; і нічого не буде для вас
неможливого. А щодо цього роду бісів, то його
виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий
має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють,
але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурились.

Ісус сказав їм...
коли матимете
віру,
як зерно гірчиці
– нічого не буде
для вас
неможливого.
Мт: 17.20

ПОРОЖНІЙ СТІЛЕЦЬ
Дівчина попросила священика прийти
помолитися про здоров'я її хворого лежачого батька. Зайшовши в кімнату, священик
побачив біля ліжка стілець і подумав, що до
його приходу готувалися.
- Ви мене чекали? - запитав священик.
- Ні, а хто ви? - запитав хворий.
- Я - священик. Ваша дочка запросила
мене помолитися з вами про здоров'я.
Коли я побачив порожній стілець поруч з
вашим ліжком, припустив, що ви знали про
мій візит.
- Ах так, стілець ... - сказав хворий і, знизивши голос, продовжив: - Я нікому про
це не розповідав ... Все свідоме життя я
ходив до церкви і чув там постійно, що
завжди треба молитися, що молитва багато
дає людині, зігріває його серце . Але все
молитви входили мені в одне вухо і
виходили з іншого. Я не міг їх запам'ятати, можливо, тому, що вони не чіпали
мене. А потім я перестав молитися. І
тільки пару років тому один хороший друг сказав мені, що молитва
- це просто розмова з Богом. Він
порадив мені сісти на один стілець, а на іншому уявити сидить
Ісус Христос. Адже Він же сказав: «Я
з вами по всі дні аж до кінця віку». «А
потім розповідай Йому про все, що хвилює

тебе, і уважно слухай, як ти слухаєш мене
зараз», - сказав він. Я спробував - і мені так
сподобалося, що я щодня по дві години
став проробляти це. Але тільки так, щоб не
бачила моя дочка, яка могла подумати, що
я став божевільним.
Священик порадів за недужого, порадив не переставати вести такі розмови з
Богом, потім помолився над ним, благословив і пішов. А через кілька днів після цього
випадку дочка прийшла знову і сказала, що
її батько помер. Священик запитав:
- Як він пішов?
- Була друга година дня, коли батько
покликав мене до ліжка, - відповіла дівчина.
- Він сказав, що сильно любить мене, і поцілував. Я пішла в магазин, а коли повернулася, то знайшла його бездиханним. Але
щось в його смерті здалося мені
дивним. В останні хвилини він,
мабуть, зібрав всі сили, відірвався
від подушок і посунувся до стільця,
який стояв поруч з його ліжком, і
поклав на нього голову. Саме так я
його і знайшла. Як ви думаєте, що б
це могло означати?
- Дай Боже кожному так піти,
- відповів священик, витираючи
сльози. - Стілець не був порожнім.

Проща до Собору
18 серпня відбудеться свято спомину освячення Патріаршого Собору
УГКЦ в Києві.
Освячення собору
відбулось 17-18 серпня
2013 року з нагоди 1025річчя Хрещення України-Русі Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом
(Шевчуком). На прощу
з нагоди освячення
собору прибули понад
20 тисяч прочан та понад
700 священиків.

У престол новозбудованого храму Блаженніший Святослав вклав мощі святих апостолів
Петра і Павла та Андрія
Первозваного,
Папи
Климента та Мартина, які
загинули на українських
землях, святого священномученика Йосафата
Кунцевича, блаженних
священномучеників ХХ
століття Миколая Чарнецького та Йосафата
Коциловського.
Детальна програма в розділі "Анонси"

«Покоління Любомира». Перша річниця
22 липня 2018 року першу річницю своєї
діяльності святкувала спільнота «Покоління Любомира».

Свою річницю учасники спільноти вшанували спільною молитвою у Патріаршому
Соборі, а також відпочинком на схилах Дніпра.
Як повідомляють учасники спільноти,
перший рік їхньої діяльності видався надзвичайно активним: «Окрім щомісячних
зустрічей, під час яких відбувається Пана-

хида за Блаженнішим Любомиром, роздуми над його словами та ділення думками,
спільнота також влаштовувала заходи та
прощу світлої пам'яті Блаженнішого Любомира», - розповідає Марія Мельникович
Координатор спільноти.
«Та не тільки молитовними зустрічами
був наповнений цей рік. Велику увагу, час,
сили та кошти спільнота спрямували на
благодійність. Учасники допомагали дітям,
влаштовували різноманітні заходи та відвідували сім'ї», - додала лідер спільноти.
Зазначимо, що особливою харизмою
спільноти «Покоління Любомира» є посилена увага до інклюзивності. Тому цього
року наслідники життя Блаженнішого
Любомира привітали всіх людей зі світлим празником Христового Воскресіння
жестовою мовою, а також долучились до
видання дитячої Біблії шрифтом Брайля.
Окрім цього вони стали учасниками Великодньої акції «#750художників», яка проходила на Софійській площі.
Джерело: Прес-служба Київської архиєпархії

Розумій молитву
в. «Отче наш»
Взивання до Бога Отця в Господній
молитві «є знаком того особового й дійсного усиновлення, яке буде нам дароване через дар і благодать Святого Духа
i згідно з яким через зшестя благодаті
будуть покриті і перетворені усі людські властивості». У молитві після «Отче
наш» священик молиться, щоб Господь
як «Лікар душ і тілес» своє пречисте Тіло
і Кров «всім нам на добро рівно подав».
Церква запрошує вірних до Святого
Причастя виголосом «Святеє святим». Це
одночасно і запрошення, і пересторога.
Вірні приступають до Святих Дарів не
тому, що уважають себе достойними, а
тому, що належні до святої Церкви; вірні
є святими не власною святістю, а тому,
що вони є Тіло Христове, Храм Святого

Духа. Це й сповідуємо словами: «Єдин
свят, єдин Господь, Ісус Христос». При
цьому на кожному з нас лежить відповідальність приступати до Причастя з
чистою совістю, щоб це поєднання відбулося «не на суд і не в осудження».
Перед Причастям, для означення
зішестя Святого Духа на Церкву, диякон
вливає в чашу теплу воду («теплоту») зі
словами: «Теплота віри, повна Святого
Духа». «Як Святий Дух зійшов на Церкву
після завершення Христом спасіння, так
тепер сходить після приношення жертви
й освячення Дарів на тих, хто удостоєний
їх причаститися». Додавання теплоти
також означає, що Святі дари є Тілом і
Кров’ю живого – Воскреслого Христа.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 385-387

Розклад на тиждень
Понеділок 06.08 - Свв. мчч. Бориса і Гліба, у хрещенні
Романа і Давида. Св. влкмчц. Христини.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 07.08 - Успення св. Анни, матері Пресвятої Богородиці. Пам'ять свв. жінок Олімпіяди і Євпраксії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 08.08 - Св. свщмч. Єрмолая і тих, що з ним.
Св. прпмчц. Параскеви.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня, молебень
Четвер 09.08 - Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона.
Св. Климента, архиєп. Охридського, чудотворця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 10.08 - Свв. апп. і дияконів Прохора,
Никанора, Тимона й Пармена.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 11.08 - Св. мчч. Каленика.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 12.08 - Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. апп. Сили і Силуана, 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.
о.

Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
Олег Шепетяк

Анонси
05 серпня - 10:30 «Матері в молитві».
06 серпня - 18:30 «Матері в молитві».
14 серпня – День Хрещення Руси-України
12.00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Віднова Хресних
обітів. Августовське освячення води на берегах Дніпра

18 серпня – Свято спомину освячення
Патріаршого Собору УГКЦ в Києві
7.30 – Божественна Літургія
9.00 – Божественна Літургія
16.00 – Хресний хід (Аскольдова могила – Патріарший
Собор УГКЦ)
18.00 – Всенічне
20.00 – Нічні чування
Запрошуємо до активної
участі!

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
У днях 2–10 серпня 2018 року у Патріаршому соборі Воскресіння Христового
відбудеться курс передшлюбних наук.
Початок зустрічей о 18.45.
Реєстрація та додаткова інформація за
номером: 098 598 40 62 - о. Іван

Для подружніх пар

Хочете зміцнити та покращити Ваш
ШЛЮБ? Тоді ця інформація для Вас:

Пастка ідеального батьківства; Вірність
в подружжі; Подружня інтимність: «можна»
«не можна»; Природнє планування (Небезпеки
контрацепції); Виснажене подружжя; Молитва в подружжі; Правила, які зміцнюють шлюб.
Місце проведення: м.Вишгород (Готельно-ресторанний комплекс на березі Київського моря)

Час проведення: 17-19 серпня 2018 р.Б.
Організатори: Комісія у справах родини

Київської архиєпархії УГКЦ, Парафія Бориса і
Гліба УГКЦ, на Позняках

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.

