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Слово Боже
Апостол: 2 Кор. 1, 21 - 2, 4.
Браття, той, хто утверджує нас з вами
у Христі і хто помазав нас, то Бог, який
поклав на нас свою печать і дав у
наші серця завдаток Духа. Я ж призиваю Бога на мою душу, що я, щадячи
вас, не прийшов більш у Коринт. Не
наче б ми панували над вашою вірою,
але ми хочемо співпрацювати вам
на радість; бо ви щодо віри стоїте
твердо.
Я постановив не приходити до вас
знов у смутку; бо коли я вам завдаю
смутку, хто мене розважить, як не той,
що зазнає від мене смутку? Написав
я, отже, щоб, коли прийду, не мати
смутку від тих, від кого мені належалася б радість; бо я відносно вас
певний, що моя радість – радість усіх
вас. З великого бо горя та туги серця
писав я вам, і крізь ревні сльози, не
щоб ви сумували, але щоб знали мою
любов до вас надмірну.

02 вересня 2018
09 вересня р.Б.

Неділя 14-та по Зісланні Святого Духа.
Св. прор. Самуїла.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 22, 1-14.
Сказав Господь притчу оцю:
Царство небесне схоже на царя, що справив своєму
синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він
знову послав інших слуг, кажучи: – Скажіть запрошеним: ось я зготував обід мій, зарізано волів та годовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та вони ним
знехтували й пішли геть, хто на власне поле, хто до
свого крамарства; інші ж, схопивши слуг, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо,
яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді
він мовив своїм слугам: – Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого
лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги
на дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих
і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей,
побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну
одіж, і сказав до нього: – Як ти ввійшов сюди, друже,
не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: – Зв'яжіть йому ноги й руки й киньте
геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів.
Багато бо покликаних, але мало вибраних.

Вечеря для всіх готова
У віддалене село до
старенького
священика
послали в поміч молодого
священнослужителя, щоб
той пройшов практику і
набрався трохи досвіду.
Наступного ранку вже двоє
служителів були в храмі і
разом служили Літургію.
Першим, що слід було показати це
як служиться Проскомидія. Коротка
частина Божественної Літургії, де служитель приготовляє дари до Святого
Причастя. Слід було не тільки молитися,
але ще й вирізати маленькі кусочки
хліба із хлібців, що називають “просфорою”.
Старець нарізав основні частини і
виклав молитовно їх на дискосі, а далі
почав нарізати маленькі кусочки для
вірних. Нарізав їх дуже багато.
Дивним було те, що в часі Літургії до
причастя приступило мало людей, а
освячених частиць залишилось багато,
майже ціла чаша.
Тоді наступного ранку, коли молодий священик повторював побачений
напередодні обряд і вже сам нарізав
хліб, ось тоді сталось те, що викликало
подив у старця. Молодий служитель

окрім основних частиць
вирізав лише кілька малих,
які скромно розташував на
блискучому дискосі. Зрозумівши здивування старця,
той пояснив: “А навіщо
нарізати багато? Адже і так
буде мало людей …”
На що старець відповів: “Правду сказав, але неповну. Хіба
добрий той, що сіє скупо? Хіба добрий
той священик, що не мріє, щоб усі приступили до причастя? Тут, на цій парафії, всі добре знають, що частичка їх
чекає. Знають, що Бог жертвується за
всіх них. Адже вечеря для всіх готова!
Пам’ятаєш?
А ще послухай мене старого, що
перейшов багато чого: і духовних злетів, і духовних падінь. Отож, скажу тобі:
не дозволь ніколи змиритися з тим, що
не мало би бути на парафії, не дозволь
собі відібрати віри в те, що ціле село
колись таки буде об’єднане в єдиному
Тілі Христа. Я вірю в це і це підтвердження моєї віри”
Дорогий друже, пам’ятай, що
частиця Тіла Господнього і Крові Його
чекають на тебе у кожній Літургії.

rozdum.org.ua

Страх перед сповіддю? 12 порад
Для тих, кому сповідальня швидше нагадує залу для тортур, аніж джерело
нескінченного милосердя, ці 12 порад варто прочитати. І позбутися страху
перед сповіддю.
Почни з молитви! Що може буде
простіше: знак хреста і молитва Царю
Небесний, щоби Святий Дух прийшов і
допоміг у сповіді.
Спершу подякуй! Значно складніше
знайти те, за що Богові варто подякувати, ніж оскаржувати себе за свої
гріхи. Однак спершу подумай, за що ти
вдячний.
Захоплюйся Богом! Дуже допомага-

ють фрагменти з Біблії про блудного
сина або оповідь про те, як Ісус омиває
ноги учням. Чи можна боятись такого
Бога?
Картка з ручкою (смартфон). Запиши
свої добрі вчинки разом з поганими –
і тоді все буде видно, як на долоні, це
дуже добре порядкує сумління.
Формулювання – не найважливіше.
Дуже часто проблеми виникають на

етапі підготування до сповіді: заучуємо все, що маємо сказати мало не як
молитву “Отче наш”. Однак насправді
добір фраз – не найважливіше, головне
– сенс.
Священик теж сповідається. І часто
з важчих гріхів, ніж ті, хто сповідається
в нього. Один священик говорив, що
вчиться покори, сповідаючи людей, які
значно ближче до Бога.
Важкі гріхи можуть стати благодаттю. Це добре розуміють великі
грішники, які навернулись. Що більше
ти відкриваєшся перед сповідником,
то більше Божого милосердя можеш
отримати.
Уявити собі Ісуса. Коли
надходить страх перед
сповіддю, який сковує,
страх під час визнавання гріхів, пригалай
собі образ Ісуса із фільму
“Страсті Христові”. Важко
засумніватися у милосерді такого Бога.

Не здивуєш сповідника. Усі найстрашніші і найбільш безсоромні гріхи
описані ще у Старому Завіті. Священиків ще із семінарії вчать бути готовими
до визнання будь-яких гріхів.
Сповідайся поза Літургією. І не
тільки тому, щоби вповні прийняти
Благодать Літургії та Євхаристії. Сповідь має бути в тиші, без поспіху, розважлива, подібно як праця добрих
психологів і психотерапевтів.
Знайди свого сповідника. Сповідь у
одного і того священика може допомогти вирішити багато проблем. Варто
знайти того, перед ким тобі добре
визнавати гріхи і ти бачиш, що сповіді
є плідними.
Бог не скупий на прощення. Всемогутній Бог
може простити гріхи
найбільшому грішнику,
якщо лише той попросить. Чи можна не віддатись такій Любові?
dyvensvit.org

Розумій молитву
Чини Божественної Літургії
У нашій Церкві є три чини Божественної Літургії: святителів Йоана Золотоустого, Василія Великого та Передшеосвячених Дарів. Звичайно служимо
Літургію святого Йоана Золотоустого.
Літургію святого Василія Великого служимо десять разів у році, а саме: у всі
неділі Великого посту, у Великі четвер і
суботу, у навечір’я Різдва й Богоявлення,
на свято святого Василія Великого. Під
час святої Чотиридесятниці Церква від
понеділка до п’ятниці на знак очікування
Пасхи Христової і славного зновупришестя не звершує євхаристійного жертвоприношення, тобто Літургії святих Отців
Йоана Золотоустого або Василія Великого.
Щоб підтримати вірних під час духовного подвигу посту і подати Причастя в

ці дні, Церква служить Літургію Передшеосвячених Дарів, під час якої вірні
причащаються Святих Дарів, освячених
попередньої неділі. Церква не служить
жодної з цих літургій в середу і п’ятницю
Сиропусного тижня, понеділок і вівторок першого тижня Чотиридесятниці і
Велику п’ятницю, тому ці дні згідно з традицією є алітургійними. Згідно зі звичаєм
прийнято правити Літургію Передшеосвячених Дарів тільки по середах і п’ятницях Великого посту, а тому алітургійними
днями також називаємо всі понеділки,
вівторки й четверги Великого посту.
Церква уводить практику алітургійних
днів, щоб нагадати нам про те, що ми тільки-но наближаємося до повноти Царства
Божого і щоб Євхаристія не стала для нас
звичкою, а завжди була живою подією.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 393-394

Розклад на тиждень
Понеділок 03.09 - Св. ап. Тадея, Св. мчц. Васси.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 04.09 - Св. мч. Агатоніка і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 05.09 - Св. мчч. Луппа. 			
Св. свщмч. Іринея, єп. Ліонського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень/біблійні читання
Четвер 06.09 - Св. свщмч. Євтиха.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 07.09 - Повернення мощів 			
св. ап. Вартоломея. Св. ап. Тита.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 08.09 - Свв. мчч. Адріяна й Наталії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 09.09 - Неділя 15-та по Зісланні Святого Духа
Прп. Пімена.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Анонси
02 вересня – 10:30 «Матері в молитві».
03 вересня – 18:30 «Матері в молитві».
05 вересня – 18:30 Біблійні читання
09 вересня – Всецерковна збірка на УКУ

Вітаємо громаду собору!
У серпні 2018 р. Б. в Патріаршому Соборі
Воскресіння, було охрещенно 18 дітей.
Дякуємо Богу за дар життя!
Спільнота Подружні зустрічі Київської
Архиєпархії УГКЦ розпочинає другі Вечори
для закоханих з 20 вересня 2018 року,
початок о 19.00 у храмі св. Василія Великого
за адресою м. Київ, Вознесенський узвіз, 7
(Львівська площа).
Реєстрація онлайн на сайті www.spz.net.ua

Оголошення
На Троєщині відновлено богослужіння.
Літургія щонеділі о 10:00 год за адресою
прсп. Володимира Маяковського 10 (1-й
поверх, приміщення ГО "Родини ветеранів АТО").
Контактна особа о. Віталій Герасимів (096) 380 93 43, (066) 108 40 59

Душпастирі тижня
о.
о.

Олег Шепетяк
Андрій Боднарук - (096) 594 95 91

Всецерковна збірка на УКУ
Відповідно до рішень Синоду
Єпископів УГКЦ, в першу неділю вересня, на парафіях УГКЦ
стартує збір коштів на підтримку діяльності Українського католицького університету.
Підтримати УКУ можна на рахунок закладу:
Отримувач: Релігійна організація «Український
католицький університет Української Греко-Католицької Церкви» м. Львів вул.Свєнціцького,17.
р/рах. №2600101703741в ПАТ „Кредобанк”
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платн. ПДВ №200158542
Інд. под. №208509913048
Тел. 240-99-40, 240-99-44, Факс: 240-99-50

З позначкою «Добровільні пожертви».

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.

