ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Вісник
Собору
№ 029/2018 (029)

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 9, 2-12.
Браття, ви достовірний доказ у Господі
мого апостольства. Ось моя оборона
перед тими, що мене судять. Хіба ми
не маємо права їсти й пити? Хіба ми не
маємо права водити сестру – жінку, як
інші апостоли, брати Господні і Кифа?
Чи може, один я і Варнава не маємо
права на те, щоб не працювати? Хто
коли своїм коштом служив у війську?
Хто садить виноградник і не їсть із
нього плоду? Хто пасе стадо і не
живиться молоком від стада?
Хіба я говорю тільки як людина? Хіба й
закон не каже цього? Таж у законі Мойсея написано: Не зав'язуй рота волові,
коли молотить. Чи Бог турбується про
волів? Чи, може, ради нас говорить?
Бож ради нас написано, що хто оре,
мусить орати в надії і хто молотить,
молотить теж у надії, що матиме щось
з того. Коли ми сіяли у вас духовне,
чи то велика річ, коли жатимемо у вас
тілесне? І коли інші мають це право
над вами, чому не більше ми? Та ми не
користуємося цим правом, але весь
час терпимо, щоб не робити ніякої
перешкоди Євангелію Христа.

12 серпня 2018
19 серпня р.Б.

Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. апп. Сили і Силуана, і тих, що з ними.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 18, 23-35.
Сказав Господь притчу оцю: Царство небесне
похоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами
своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч
талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів
продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг. поклонився
лицем до землі й каже: – Потерпи мені, пане, все
тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою,
відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг,
який винен був йому сто динарів, схопив його й
почав душити його, кажучи: – Верни, що винен.
Співслуга його впав йому в ноги й почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів;
пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне
борг. Коли товариші його побачили, що сталось,
засмутились вельми, пішли до свого пана й розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав
його і сказав йому: – Слуго лукавий! Я простив тобі
ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було
й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я
був змилосердився над тобою? І розгнівавшись
його пан, передав його катам, аж поки не верне
йому всього боргу. Отак і мій Отець небесний
буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме
братові своєму з серця свого.

10 цікавих фактів про Патріарший собор УГКЦ
18 серпня відбудеться свято спомину освячення Патріаршого Собору УГКЦ в Києві.
З цієї нагоди пригадаймо цікаві факти про Собор.

1. Головний храм УГКЦ. Патріарший собор Воскресіння Христового –
головний храм Української Греко-Католицької Церкви. Ключова святиня для
понад шести мільйонів греко-католиків
цілого світу. Тут знаходиться осідок Отця
і Глави УГКЦ, Блаженнішого Патріарха
Святослава.
2. Тривале будівництво. Будівництво Патріаршого собору Воскресіння
Христового тривало 12 років. Спорудження затягнулося на такий тривалий час через те, що Собор зводився
виключно коштом пожертв вірних,
без допомоги та масштабних інвестицій великих бізнесменів і можновладців, без допомоги держави чи окремих
політичних сил. Церква свідомо відмовилася від участі великого бізнесу
у будівництві храму. Та, як висловився
Блаженніший Любомир Кардинал Гузар:
«Ми хочемо бути Церквою свобідною,
щоби пожертви не перешкодили нам
сказати правду, коли її треба сказати».
3. Собор – символ єдності
греко-католиків цілого світу. Зведений виключно на кошти мирян, Патріарший Собор мав стати символом єдності
греко-католиків цілого світу, щоб кожен
міг відчувати причетність до його
спорудження.

4. Храм із «цеголок». Пожертвою
для Патріаршого Собору були так звані
«цеголки» – невеличкі паперові грамоти-подяки номіналом 10, 50, 100, 500
та 1000 грн, придбавши які жертводавець вносив свій посильний вклад у
спільну справу будівництва Собору та
водночас отримував пам’ятку про свою
участь у ній. За допомогою «цеголок»
було зібрано близько 10 млн. грн. Відтак
кожного, хто спричинився до зведення
цього собору, згадують тут в молитвах.
5. Розміри Собору. Собор площею
понад 3000 м2 має висоту 50 м та здатен
вмістити понад 1500 чоловік.
6. Оздоблення собору – сакральне
мистецтво третього тисячоліття. Оздоблення внутрішнього простору храму
– білий колір стін, підлоги, вівтарних
споруд (престолу, жертовника, архиєрейського трону) символічно відтворює
неземне світло найважливішої євангельської події, якій він присвячений, – світло
Воскресіння Христового. Купол собору
– символ Неба на землі – унікальна архітектурна конструкція, побудована без
опорних споруд, за найсучаснішими
технологіями, створює враження, що
його підтримує невидима небесна сила.
Мозаїчні образи, ікони, вітражі, іконостас
храму втілюють найсучасніші течії укра-

їнського сакрального мистецтва. Патріарший собор – це святе звернення до
сучасника, людини третього тисячоліття.
7. Реліквії Патріаршого собору. При
освячені Патріаршого собору у його
престол були вкладені мощі св. апостолів
Петра і Павла та Андрія Первозваного, а
також св. Климентія Папи Римського та
св. Мартина, які загинули на українських
землях, св. священномученика Йосафата
Кунцевича, блаженних священномучеників ХХ століття Миколая Чарнецького та
Йосафата Коциловського. Мощі блаженних священномучеників помістили також
у чотири кути собору. Іншими реліквіями
новозбудованого собору стали вервички, митра, сутана, чаша і служебник,
що їх у червні 2001 року використовував Папа Римський Іван Павло ІІ під час
Літургії на київському спорткомплексі
«Чайка». Ці реліквії храму передав владика Василь (Медвіт), який прагнув виконати заповіт Івана Павла ІІ. Ось як він згадував ту подію: «Після Літургії Святіший
Отець покликав мене і сказав: «Я чув, що
ви є відповідальним за будову Собору в
Києві. Прийміть цю чашу, щоб, коли освятите храм, могли використовувати її для
відправ Божественних Літургій».
Сьогодні в Соборі є також реліквії
12 Апостолів Христових, Чаcтичка Животорящого Хреста, мощі Блаженного
Василія Величковського та інших Святих.
8. Відкриття та освячення собору.
Освячення наріжного каменя Собору
відбулося 27 жовтня 2002 року, а вже
через два роки, 10 жовтня 2004 року,

встановлено та освячено п’ять його хрестів. На цю урочистість в Україну з’їхалися
всі єпископи УГКЦ із чотирьох континентів світу. Патріарший Собор був відкритий 27 березня 2011 року церемонією
інтронізації Верховного Архиєпископа
Святослава (Шевчука), Глави УГКЦ. Освячення цілого Собору відбулося в дні
святкування 1025-річчя Хрещення України-Руси. 18 серпня 2013 року на прощу
з нагоди цієї урочистості до Києва прибуло понад 20 000 прочан та близько 700
священнослужителів.
9. Собор як символ прагнення до
Патріархату. Гідно переживши страхітливі роки переслідувань, нищення і
підпілля, УГКЦ дала світові нових святих
мучеників, зберегла вірність Христові
і віру батьків, зуміла крізь перешкоди
повернутися на Київські землі, звідки
була витіснена Російським імперським
урядом наприкінці ХVІІІ ст., і тим підтвердила, що готова до відповідальності і обов’язків, які несе за собою статус
Патріархату. І назва Патріаршого Собору
відображає це прагнення і цю готовність.
10. Собор як паломницький центр
УГКЦ. Як місце надзвичайно важливих
подій в історії українського християнства та Української Греко-Католицької
Церкви, Патріарший Собор щороку притягує до себе тисячі паломників. Заснована щорічна Всецерковна проща до
Патріаршого собору, яка об’єднує прочан, що прагнуть відвідати та поклонитися святині на Київських горах.
Джерело: kyivsobor.ugcc.org.ua

Розумій молитву
г. Причастя: трапеза Тіла і Крові
Причастя Тіла і Крові Господніх увінує
Євхаристійну трапезу. Причастя «перетворює тих, що гідно причащаються, у те,
чим воно є, і через благодать і співучасть
уподібнює їх до Того, хто є Благим за природою, наскільки це можливе й досяжне
для людей. Тому вони можуть дійсно
називатись і бути богами через усинов-

лення і благодать, адже Бог цілковито їх
наповнює і не залишає в них нічого, що
було б позбавлене Його присутності».
Завдяки святому Причастю ми досягаємо богоподібності: приймаємо Христа у
наше життя, а Христос робить нас учасниками Божої природи.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 388

Розклад на тиждень
Понеділок 13.08 - Передсвяття походу з чесним і
животворящим Хрестом Господнім.
Св. і праведного Євдокима.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 14.08 - Похід із чесним Древом чесного
і животворящого Хреста. Свв. сімох мчч.
Макавеїв, і матері їх Соломії, і старця
Єлеазара. Початок Спасового посту.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Архиєрейська Божественна Літургія.
Віднова Хресних обітів. Августовське
освячення води на берегах Дніпра
18:00 – Вечірня
Середа 15.08 - Перенесення мощів св. первомч.
й архидиякона Стефана.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень
Четвер 16.08 - Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

«ШКІЛЬНИЙ ПОРТФЕЛИК»
10 липня 2018 року, під егідою БФ Карітас-Київ
розпочато всеукраїнську благодійну акцію
«Шкільний портфелик». Закликаємо усіх, хто
може долучитись до підтримки тих, хто у потребі, приносити до Собору кольорові олівці,
маркери, набори для малювання, лінійки,
фломастери, пенали, портфелі та інше шкільне
приладдя.
Контактна особа: Марія (97) 277 05 47

Душпастирі тижня
о.

Василь Барна
о. Андрій Бонис

- (098) 642 25 02
- (068) 011 11 86

П’ятниця 17.08 - Свв. сімох отроків, що в Ефесі.
Св. прпмчц. Євдокії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 18.08 - Передсвяття Преображення.
Св. мч. Євсигнія.
Спомин освячення Патріаршого собору
Воскресіння Христового в Києві.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
16.00 – Хресний хід (Аскольдова могила –
Патріарший Собор УГКЦ)
18.00 – Всенічне
20.00 – Нічні чування
Неділя 19.08 - Неділя 12-та по Зісланні Святого 		
				Духа.
СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І
СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
07:30 – Божественна Літургія, освячення овочів
09:00 – Божественна Літургія, освячення овочів
11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія,
освячення овочів
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

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
Контактна особа: о.Андрій (096) 594 95 91

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.

