ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Вісник
Собору
№ 031/2018 (031)

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 16, 13-24.
Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте
мужні, кріпіться. 14. Нехай усе у вас
діється в любові. Благаю вас, брати:
ви знаєте родину Стефана, що вона
первісток Ахаї і що вони посвятили
себе на службу святим; отже, щоб ви
також були услужливі таким людям
і кожному, хто трудиться та працює
з ними. Я тішуся приходом Стефани,
Фортуната й Ахаїка: вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій
дух і ваш. Шануйте, отже, таких. Вітають вас Церкви азійські. Вітають вас у
Господі сердечно Акила й Прискилла
з їхньою домашньою Церквою. Всі
брати вас вітають. Вітайте один одного
святим цілунком. Привіт моєю рукою,
Павловою. Як хто не любить Господа,
анатема на нього. Маран ата. Благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя
з усіма вами у Христі Ісусі.

26 серпня 2018
02 вересня р.Б.

Неділя 13-та по Зісланні Святого Духа.
Прп. Максима Ісповідника.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 21, 33-42.
Сказав Господь притчу оцю:
Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому
чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору,
послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли
від них належні плоди. А виноградарі, схопивши
його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших,
та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до
них свого сина, кажучи: Матимуть пошану до мого
сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між
собою: Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели
геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде
господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? – Лютих люто вигубить, відповіли йому,
а виноградник найме іншим виноградарям, що
будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус
сказав їм: Чи ви в Писанні ніколи не читали: Камінь,
що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від
Господа це сталось, і дивне воно в очах наших.

Празник Успіння Пресвятої Богородиці
День смерти Пресвятої Богородиці
зветься в нашій Церкві Успення, бо її
тіло після смерти не зотліло, але разом
з душею було взяте
до неба. Не маємо
історичних даних, як
довго Божа Мати ще
перебувала на землі
після Христового Вознесення, ані коли, де
і як вона померла, бо
про це святе Євангеліє нічого не згадує. Основу празника
Успення творять священна традиція Церкви від апостольських
часів,
апокрифічні
книги, постійна віра
Церк
ви та однозгідна
думка святих Отців і
Вчителів Церкви першого тисячоліття.
Найдавніше записане передання, що
говорить про смерть Пресвятої Богородиці, є у творі, який у Західній Церкві
відомий як Перехід Святої Марії, а на
Сході той сам твір має назву "Святого
Йоана Богослова слово на Успення
Святої Богородиці". Автор цього твору
невідомий. Одні історики думають, що
цей твір походить з кінця другого або
початку третього сторіччя, а инші — з
кінця шостого віку.
З цього твору довідуємося про святе
й чудесне Успення Пресвятої Богородиці. Ось його коротка історія:
"Три дні перед смертю явився Пречистій Діві Марії архангел Гавриїл і звістив від її Сина Ісуса Христа час її переходу до вічности. На день її смерти в
чудесний спосіб зібралися в Єрусалимі
апостоли, хоч були розсіяні по різних
краях світу. Не було тільки апостола
Томи. Божа Мати висловила бажання,
що хоче бути похована в Гетсиманії
коло своїх батьків і свого Обручника
Йосифа. Сам Христос у супроводі анге-

лів і святих прийшов по душу своєї
Пресвятої Матері. Апостоли при співі
побожних гимнів на своїх раменах
занесли її тіло до гробу
і три дні від нього не
відходили.
Третього
дня прийшов здалека
апостол Тома й дуже
бажав ще востаннє
поглянути на Пресвяту
Богородицю.
Коли
ж гріб відкрили, то її
тіла там уже не було, а
тільки похоронні ризи.
Тепер усі зрозуміли,
що вона воскресла і з
тілом та душею її взято
на небо".
У кінці VII і початку
VIII ст. церковні письменники починають
звертати увагу не тільки на її чудесне
Успення, але і на її вознесення на небо
з тілом та душею. Найбільш цікавий
речовий доказ про Успення подає
святий Йоан Дамаскин. У своїй другій
проповіді на Успення, покликаючись
на незнану для нас Історію Євтимія,
каже, що Пульхерія, жінка цісаря Маркіяна (450-457), збудувала церкву на
честь Пресвятої Богоматері у Влахерні,
передмісті Царго
рода й хотіла там
покласти тіло Пресвятої Богородиці. У
зв'язку з цим вона звернулася до єрусалимського патріярха Ювіналія († 458),
який тоді якраз був на Халкедонському
Соборі (451). Той розповів їй передання
про те, що після того, як відкрили гріб
для апостола Томи, то не знайшли тіла
Божої Матері. Замість тіла, патріярх
прислав Пульхерії похоронну ризу
Пресвятої Богородиці.
Успення належить до найдавніших
Богородичних празників. Його започаткували в Єрусалимі відразу після
Собору в Ефесі.
о. Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Найкращий камінчик – ним не був, але став
На березі моря грався хлопчик. Він піднімав камінчики і кидав їх у море. Час до часу,
перед тим, як камінчики кинути у пінисті
хвилі, він пильно розглядав їх. Деякі з них
відкладав у торбинку. Як потім виявилось,
він це робив, щоб показати своїй матусі.
Витягував камінчик за камінчиком і дуже
дбайливо показував свої знахідки. В кінці
він витягнув останній і сказав: “Це мій улюблений камінець. Він мені найбільше сподобався. Такий зелений і гладенький”.
Мама усміхнулась і сказала: “Він дійсно
гарний, але – це не камінець. Це кусочок
скла”.
“Не камінець?” – здивувався син.
Його маленькі пальчики скользили по
ребрах зеленого предмету, який лагідно
ласкав своєю поверхнею. “Ні! Не може бути,
що це кусочок скла. Скло є гострим. Я би
порізав свої пальчики, коли би доторкнувся
до нього. Він гладенький, як і всі камінчики”
– далі твердив маленький хлопчик.
Тоді мама пояснила, що маленькі камінчики також колись були гострими, і коли
лагідні хвилі моря їх колихали, вони терлися один до одного і так стирали свої
гострі кути. Кусок гострого скла попав між
камінчики і вони його також відшліфували,
стираючи гострі сторони.
Хлопчина стиснув свій камінчик і скрик-

нув: “Це добре, що він потрапив між ці
камінчики. Він тепер не тільки красивий,
але ще й гладкий. Він найкращий!”
За кілька тижнів хлопчик пішов до
школи. У класі виявились різні діти: кожний із своїм характером, своїми звичками,
уподобаннями. Минув час і синок
сказав, що не хоче йти до школи,
бо там є бешкетні діти і між ними
часто бувають непорозуміння.
Мама пішла у його кімнату і звідти щось
принесла. Присіла і глянула в очі: “Синуля,
пам’ятаєш про море?” Далі показала зелений “камінець” і нагадала йому історію про
те, як стираються гострі кути.
Синочок сильно обняв маму і хотів ще
щось сказати, але цього разу жодного
слова не було чути. Він мовчки взяв свій
наплічник, витер сльози і міцно стиснув
щось в руках.
Не завжди можемо зауважити те, які є
гострі сторони нашого характеру. Лише,
коли зустрічаємося з іншими, стає явним приховане.
Проходить час спільного життя і
гострота десь зникає. Залишаємось ми, шліфовані долями інших, тих, хто був поруч нас,
хто також став лагідним і залишив найкраще…
Джерело: rozdum.org.ua

Розумій молитву
ґ. Благодарення за Причастя і відпуст
Після Святого Причастя священик
закликає вірних подякувати Господеві за
отриманий дар: «Прості, прийнявши [...]
животворящих Христових Таїн, достойно
подякуймо Господеві». Вірні, як і апостоли в
день П’ятдесятниці, несуть цей дар нового
життя у світ. «У мирі» Христовому Церква
розпочала свою молитву, Його миром-благословенням збагатилася та з Його миром
іде в світ: «У мирі вийдім». Про це Церква й
просить Отця – Джерела «всякого звершеного дару» – при виході з храму: «Мир світові Твоєму даруй, Церквам Твоїм, ієреям,

Тобою береженому народові нашому,
правлінню і всім людям Твоїм».
Божественна Літургія «нині» закінчилася,
однак продовжується в щоденному житті
вірних як їхнє служіння у світі, тобто «літургія після Літургії». Дійсність прийдешнього
віку, щойно пережита літургійно, поширюється на цілий світ і переображує його.
«Христос, що воскрес із мертвих, істинний
Бог наш… помилує і спасе нас» і посилає
у світ, щоб через нас, оновлених у Христі,
діяти. Своїм остаточним «Амінь» літургійна
спільнота виражає очікування повноти
звершення Божого Царства.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 391-392

Розклад на тиждень
Понеділок 27.08 - Св. пор. Міхея. Перенесення чесних мощів прп. Теодсія, ігумена Печерського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня з Литією та Утреня
Вівторок 28.08 - УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Середа 29.08 - Перенесення з Едеси до Царгороду
Нерукотворного образу Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа, названого Святим обрусом. Св. мч. Діомида.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень
Четвер 30.08 - Св. мчч. Мирона.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 31.08 - Свв. мчч. Флора і Лавра.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 01.09 - Св. мч. Андрея Стратопедарха сотника і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 02.09 - Неділя 14-та по Зісланні Святого Духа.
Св. прор. Самуїла.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Анонси
26 серпня – 10:30 «Матері в молитві».
28 серпня – Успення Пресвятої Богородиці.
02 вересня – після кожної Божественної
Літургії Чин благословення перед
початком навчання
09 вересня – Всецерковна збірка на УКУ

Всецерковна збірка на УКУ
Відповідно до рішень Синоду
Єпископів УГКЦ, в першу
неділю вересня, на парафіях
Української Греко-Католицької Церкви стартує збір
коштів на підтримку діяльності
Українського католицького університету.
Свій дар на підтримку УКУ ви можете скласти також на рахунок Університету.

Отримувач: Релігійна організація «Український
католицький університет Української Греко-Католицької Церкви»
Індекс 79011 м. Львів вул.Свєнціцького,17.
р/рах. №2600101703741в ПАТ „Кредобанк” у м.Львів,
вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платн. ПДВ №200158542
видане 21 січня 2014р., Інд. под. №208509913048
Тел. 240-99-40, 240-99-44, Факс: 240-99-50

Просимо зазначити у банківському переказі
в полі коментар: «Добровільні пожертви»,
без інших коментарів.

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

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Гах
- (093) 153 41 05
Віталій Герасимів - (096) 380 93 43

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.

