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Апостол: 2 Пт. 1, 10-19.
Браття, старайтеся утвердити ваше покликання й
вибрання; бо чинячи це, ніколи не спотикнетеся.
Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у
вічне царство Господа нашого й Спаса Ісуса Христа.
Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам
ці речі, хоч ви їх знаєте й утверджені в теперішній
правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім наметі,
розбуджувати вас цим напімненням, знаючи, що
незабаром мені треба буде покинути цей намет, як
Господь наш Ісус Христос мені об'явив. Буду, однак,
старатися, щоб ви завжди, навіть по моїм відході,
тримали в пам'яті ці речі. Бо не йдучи за хитро вигаданими байками, ми об'явили вам потугу й прихід
Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними
свідками його величчя. Бо він прийняв від Бога Отця
честь і славу, коли до нього прийшов такий голос
від Величної слави: «Це мій син возлюблений, якого
я вподобав». Цей голос ми чули, як сходив з неба,
коли ми були з ним на святій горі. Маємо і потвердження пророчого слова. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, що світить у темнім
місці, поки не почне розвиднятись і рання зоря не
зійде в серцях ваших.

Євангеліє: Мт. 17, 1-9.
В той час узяв Ісус Петра, Якова та
Івана, його брата, повів їх окремо на
високу гору і преобразився перед
ними: обличчя його сяяло, наче сонце,
а одежа стала білою, наче світло. І ось
з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним
розмовляли. Озвавсь Петро й каже до
Ісуса: Господи, добре нам тут бути! Як
хочеш, зроблю тут три намети: один
для тебе, один для Мойсея і один
для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна
хмара повила їх і з хмари було чути
голос: Це – мій улюблений Син, якого я
вподобав: його слухайте. Почувши це,
учні впали лицем до землі і злякались
вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся
до них і каже: Устаньте, не бійтеся!
Підвівши очі, вони не бачили нікого
крім самого Ісуса. Коли ж сходили з
гори, Ісус наказав їм: Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син
чоловічий не воскресне з мертвих.

Празник Господнього Преображення
"Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо пречистого
Твого Тіла преславне Преображення" (Величання на утрені празника).

Христова прилюдна діяльність закінчується. Невдовзі наступлять Його муки
і смерть. Хоча апостоли вірили, що Ісус
- це Богом посланий Месія і ту віру прилюдно визнали устами апостола Петра,
все-таки їхня віра ще не була укріплена.
Христос хоче скріпити їхню віру надзвичайним актом. Тому через кілька днів
після того, як предсказав їм свої страсті
і смерть, Він бере із собою Петра, Якова
й Йоана, виходить з ними на гору Тавор
і тут на молитві привідкриває перед
ними промінчик свого божества. Святий євангелист Матей про чудесну Христову переміну каже: "І преобразився
перед ними: Обличчя Його засяяло наче
сонце, і одежа побіліла наче світло" (17,
2). Коло Христа явилися старозавітні
пророки Мойсей і Ілля і розмовляли з
Ним про Його смерть. Апостол Петро,
захоплений блиском Христової слави,
вигукує: "Господи, добре нам тут бути!" А
втім, як при Христовому хрещенні в Йордані, так і тут почули голос з неба: "Це —
мій улюблений Син, що Його я вподобав:
Його слухайте" (Мт. 17, 5). Святе Євангеліє нічого не говорить про місце Христового Преображення. Зате християнська традиція з IV ст. загально приймає,
що тим місцем була гора Тавор.
Чому Ісус Христос тільки трьом вищеназваним учням показав славу свого
божества? На думку святого Йоана
Дамаскина, Христос узяв із собою Петра,
щоб той, хто прилюдно визнав Христове
божество, почув підтвердження свого
визнання і від Небесного Отця. Господь
узяв на Тавор Якова, бо той мав бути
першим єпископом Єрусалима і першим з апостолів повинен був віддати
своє життя за Христа. Укінці Спаситель
зробив свідком Своєї переміни й апостола Йоана, бо той був його улюбленим учнем і дівственник. Євангелист
Йоан, збагнувши Христове божество на
Таворі, опісля у своєму Євангелію писав:

"Споконвіку було Слово, і з Богом було
Слово, і Слово було — Бог".
Усі три апостоли, свідки Христової
слави на Таворі, будуть опісля свідками і
Його агонії в Оливнім Городі. Як глибоко
Хрис
това переміна записалася в їхніх
серцях видно з того, що вони писали
про неї через багато років.
Головний зміст і мета празника Преображення є глибоко догматична:
визнати і прославити Христове божество. На стиховні утрені передпразденства читаємо: "Прийдіть, вийдім на
святу гору і вірою побачимо пресвітле
Господнє Преображення. Йому вірно
поклонімся і закличмо: "Ти Бог єдиний, що воплотився і обожив людський
рід". "Той, Хто колись, — каже стихира
на вечірні, — говорив з Мойсеєм символами на горі Синай "Я є Той, Хто є",
сьогодні на Таворській горі преобразився перед учнями..., говорячи з Христом Мойсей і Ілля засвідчили, що Він є
Господом живих і мертвих та що Він —
Бог, який говорив колись через Закон
і Пророків". На хвалитних стихирах
утрені ми Його славимо: "Ти, що від віків
є Бог — Слово, який одягаєшся світлом
наче ризою, преобразився перед своїми учнями, та понад сонце, Ти Спасе,
засіяв". У шостій пісні канону сказано:
"Тебе пізнали славні апостоли як Бога
на Таворі, Христе, зчудувалися і приклонили свої коліна".
Маючи перед очима славу Христового божества, свята Церква закликає
своїх вірних, щоб духом вийшли на гору
Тавор і були свідками Його переміни:
"Прийдіть, — каже литійна стихира,
— вийдім на гору Господню, у дім Бога
нашого, і побачимо славу Його Преображення, славу як Єдинородного від
Отця. Приймім світло від світла та піднесені духом, Тройцю Єдиносущну прославмо на віки".
о. Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Владика Венедикт про свято Преображення
Преосвященний владико, який духовний
зміст свята Преображення ГНІХ?

У всьому Новому Заповіті в різні
моменти земного життя Ісуса
Христа здебільшого показувалася Його людська природа,
від народження у Вифлеємі аж
до смерті на хресті. Попри це,
у деяких епізодах Ісусового
життя ми бачимо, як проявляється Його божественна природа. Саме таким епізодом є
Преображення. Ця подія відбулася незадовго перед Його
страстями. Господь тим самим прагнув
показати своїм учням власне божество, щоб скріпити їх: коли настануть
Його страждання, щоб вони побачили
в Ньому Бога. Момент Преображення
показує божественність Христа.
Подібно як у нашому житті, ми,
люди, встаємо і падаємо, однак у певні
моменти свого життя ми також переживаємо преображення. Глибокий досвід
Бога, преображення самого себе. Тоді
ми відчуваємо, наскільки покликані до
святого і праведного життя. Як тоді Христос показав своє божество, так само і
тепер у нашому житті Бог показує дуже

часто нашу святість і переміну в тих чи
інших життєвих обставинах.
Чи правильно називати це свято Спасом?

У нашому народі часто відбувалася інкультуризація свят.
Це свято ми святкуємо саме
тоді, коли дозрівають плоди.
У цей період Христос, як Спаситель, нам являється. Він той,
який показується в Преображенні як Бог, який прийшов
освятити і спасти людину.

Які плоди потрібно приносити
до храму для освячення?

Ще в IV столітті християни продовжували традицію «обраного народу». Вони
приносили перші плоди до храму для
благословення. У ті часи існували спеціальні чини та молитви, які читалися
задля освячення плодів. Тоді християни
приносили зернові культури та виноград. У нас дещо інші плоди приносять
для освячення. Але не має значення, що
ви принесете до храму. Має значення те,
що ми приносимо перші плоди Богові
на знак вдячності, що Він їх нам дає.
Розмовляла Руслана Ткаченко,
Департамент інформації УГКЦ

Розумій молитву
г. Причастя: трапеза Тіла і Крові
Як Христос на Тайній Вечері дав апостолам Своє Тіло і Кров, так і священик причащає вірних, які благоговійно,
схрестивши руки на грудях, підходять
до амвона перед царськими дверима.
Слова молитви перед святим Причастям:
«Вечері твоєї Тайної днесь, Сину Божий,
мене причасника прийми» пояснюють
суть Трапези Господньої і всієї Літургії.
Святий Йоан Золотоустий навчає: «Тож
вірте, що сьогодні готується та сама
Вечеря, у якій Він сам брав участь. Одна
від одної нічим не відрізняються. Не
можна казати, що цю готувала людина, а

ту – Христос; навпаки, і цю, і ту готував і
готує Він сам».
Споживаючи святі Дари, ми причащаємося Тіла і Крові Христа: «Хто споживає тіло Моє і кров Мою п’є, той у Мені
перебуває, а Я – в ньому» (Йо. 6, 56) та
уподібнюємося до Христа, набуваючи
і божественного «способу мислення»:
як Бог дарував Себе нам, так і ми, повністю даруючи себе Богові й іншим людям,
маємо життя вічне. Через причащання
Тіла і Крові Христових наше життя повністю є в Бозі: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гл. 2, 20).
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 389-390

Розклад на тиждень
Понеділок 20.08 - Св. прпмч. Дометія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 21.08 - Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня
Середа 22.08 - Св. ап. Матія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень
Четвер 23.08 - Св. мчч. й архидиякона Лаврентія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Анонси
19 серпня – 10:30 «Матері в молитві».
20 серпня– 18:30 «Матері в молитві».

«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 (097) 277 05 47

П’ятниця 24.08 - Св. мч. й архидиякона Євпла.
День Незалежності України.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 25.08 - Св. мчч. Фотія й Аникити.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 26.08 - Неділя 13-та по Зісланні Святого Духа.
Віддання празника Преображення.
Прп. Максима Ісповідника.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о.

Богдан Чурило - (097) 309 68 69
о. Андрій Гах
- (093) 153 41 05

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

Дякуємо Богу за дар
життя!
19 серпня, святкує свої уродини
о. Андрій Гах духівник спільноти
"Матері в молитві".
Вітаємо о. Андрія, бажаємо міцного
здоров'я, сили та мужності для праці в
Христовому винограднику.
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