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Слово Боже
Апостол: 2 Кор. 4, 6-15.
Браття, Бог, який сказав: нехай із темряви
світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них
сяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса
Христа. Ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від
Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми
не пригноблені; ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії; нас гонять, та ми не покинуті; ми
повалені, та не погублені. Увесь час носимо в
тілі смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті
було явним. Нас бо ввесь час живими віддають
на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса було
явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в
нас, а життя у вас. Та маючи той самий дух віри,
про який написано: Я вірував, тому й говорив,
і ми віруємо, тому й говоримо; бо знаємо, що
той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить
і нас з Ісусом і поставить з вами побіч себе. Бо
все це ради вас, щоб благодать, множачись
через багатьох збагатила дяку на славу Божу.

(на неділю)

Євангеліє: Мт 22, 35-46.
В тому часі один законовчитель приступив
до Ісуса і спитав його, спокушаючи: – Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Він
сказав до нього: – Люби Господа, Бога твого,
всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією
думкою твоєю: це найбільша й найперша
заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. На цих двох
заповідях стоять ввесь закон і пророки.
Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: – Що
ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть
йому: – Давидів. Він до них мовить: – Як же
Давид у надхненні називає його Господом,
кажучи: Господь промовив владиці моєму:
сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх
ворогів тобі під ноги. Коли, отже, Давид його
називає Господом, як він може бути його
сином? Ніхто не міг йому відповісти й слова,
і від того дня ніхто не важився більше його
питати.

Люби Господа, Бога твого, всім
твоїм серцем, усією твоєю душею
і всією думкою твоєю...
Люби ближнього твого,
як себе самого.
Мт.22,37-39

09 вересня 2018
16 вересня р.Б.

Пояснення Індикту
Літургійний рік звемо також церковним,
бо в ньому міститься церковний календар,
який у дечому збігається, а в дечому відрізняється від світського календарного року.
Церковний рік нашої Східної Церкви відрізняється тим, що не починається тоді, коли
світський, тобто 1 січня. Його початком, що
зветься також початком індикту, є 1 вересня.
Це значить, що повний круг нашого церковно-літургійного року триває від 1 вересня
до 31 серпня.
Що значить індикт? Слово "індикт", з
латинської "indicto", дослівно означає проголошення або податок. Це був едикт римських цісарів, в якому з метою збирання
податків містився наказ через деякий час
проводити оцінку земельних маєтків громадян держави. Такі едикти почали з'являтися за цісаря Діоклетіяна (284-305) від 297
року по Христі, спочатку що п'ять, а відтак
що 15 літ. З часом слово "індикт" почало
позначати не тільки цісарський наказ, але
й період п'ятнадцятилітнього циклу і також
його перший день.
З початку індикт використовували тільки
з метою збирання податків, але з часом
він стає також вихідною точкою на позначення різних дат із громадського життя.
Цей фінансовий рік не збігався з астрономічним, який від реформи Юлія Цезаря в 46
році до Христа починався 1 січня. Першим
днем індикту було 23 вересня, бо це була
дата уродин цісаря Августа, а за цісаря Кос-

тянтина Великого (306-337) — 1 вересня.
Отці Першого Вселенського Собору в
Нікеї у 325 році прийняли дату 1 вересня за
початок Нового церковного року. Це залишилося у Східній Церкві аж до сьогодні.
Латинська Церква починає літургійний рік
першою неділею адвенту, тобто різдвяного
посту.
Індикт, про який йшла мова, — бо були
ще й инші індикти, — називають візантійським, константинопольським, або також
Костянтиновим. Він діяв у всьому римському цісарстві, за винятком Єгипту. Цісар
Юстиніян І (527-565) зобов'язав датувати усі
легальні документи відповідно до індикту.
Римська Церква за папи Пелагія II (579-590)
прийняла індикт для датування документів
і щойно в 1097 р. його скасувала. Коли 1
вересня стало одночасно початком церковного року або, як сказано в церковному
календарі, початком "нового літа", то воно
стало і церковним святом, тобто днем, що
має окрему богослужбу.
Наша Церква в цей день згадує подію
з життя Ісуса Христа, коли Він прийшов до
божниці в Назареті і прочитав слова пророка Ісаї: "Господній Дух на мені, бо він мене
помазав... оповістити рік Господній сприятливий" (Лк. 4, 18-19). Немає точних свідчень,
коли початок індикту став церковним святом, але воно вже існувало у VIII сторіччі…
о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Таборування спільноти "Веснянка"
24-28 серпня 2018 року у мальовничому
монастирі сестер Непорочного Зачаття
Пресвятої Діви Марії у с. Язлівець, Бучацького району, відбувся табір припарафіяльної спільноти Патріаршого собору Воскресіння Христового - "Веснянки", руху " Віра і
Світло". Табір для "друзів" є дуже очікуваним
часом, оскільки для деяких з них, це єдина
можливість виїхати за межі Києва. Цього
року у таборі взяли участь 40 осіб, Серед
них особи з особливими потребами, їх

батьки (разом 25 осіб) і волонтери. На табір
їдуть зазвичай, дві родини з Мелітополя,

оскільки у них ще немає своєї спільноти.
Разом була спільнота руху "Віра і Світло" зі
Львова - "Сьоме небо".
Цього року тема табору - "Спільноту друзів Спас мені дав". Впродовж п'яти днів таборування учасники роздумували над покликанням та місцем у спільноті "друзів" (осіб з
особливими потребами) їх батьків, приятелів (волонтерів) та капеланів. Щодня спільнота брала участь у Божественній Літургії.
Під час табору були різні майстер класи
(петриківський розпис, виготовлення фоторамок та окулярів любові); вечір української

пісні та забави, олімпійські ігри та вечірня
ватра. Спільнота також здійснила паломництво до Марійського центру у Зарваниці, а
дорогою додому - незабутню екскурсію по
старовинному і тихому Бучачу.
Спільнота вдячна Богові за цей табір
і усім парафіянам Патріаршого собору,
які підтримали їх під час Вербної неділі
(склавши пожертви за вербові букети,
виготовлені руками членів спільноти) та
доклавши свою лепту під час збірки коштів
на табір у травні. Дякуємо за вас Богові і
пам'ятаємо в молитві.

Розумій молитву
Чини Літургії святого Йоана Золотоустого та святого Василія Великого
Літургії святого Йоана Золотоустого та
святого Василія Великого, названі за іменами цих двох великих святителів Церкви,
– однакові за своїм основним змістом і
структурою, але відмінні анафорами та деякими молитвами.
Анафора Літургії святого Йоана Золотоустого – перлина історії спасіння, переданої мовою біблійних образів. Особливістю цієї анафори є благодарна молитва,
яка починається прославою «несказанного, незбагненного, невидимого, неосяжного і завжди сущого» Бога, який об’явив
Себе Отцем, і Сином, і Святим Духом. Священик благодарить Бога за всі Його добродійства: за те, що привів людей до буття,
підніс їх після падіння, привів до неба й
дарував їм Царство Боже, а також за цю
Службу, яку Бог зволив прийняти.
В Анафорі Літургії святого Йоана Золо-

тоустого спільнота вірних прославляє Отця
за дарування Єдинородного Сина, якого
послано, «щоб кожен, хто вірує в Нього, не
загинув, а жив життям вічним» (Йо. 3, 16).
Син Божий видав Себе за життя світу, даруючи на Тайній Вечері свої Тіло і Кров на відпущення гріхів. У Євхаристійному спомині
стаємо учасниками «всього, що ради нас
сталося»: страстей, хресної смерті, поховання, воскресіння, вознесіння, сидіння
праворуч Отця, другого і славного Пришестя. На знак цієї участі спільнота приносить
себе і дари Богові: «Твоє від Твоїх Тобі приносимо». Відтак священик просить Отця
зіслати Святого Духа «на нас і на ці дари,
що перед нами», «щоб освятилися ними
ми, щоб Бог, який їх освятив, освятив і нас
через них». Святий Дух, сходячи на нас і на
дари, освячує всіх причасників і творить їх
одним Тілом – Церквою, яка охоплює вірних усіх поколінь, померлих і живих.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 395-397

Анонси

Розклад на тиждень
Понеділок 10.09 - Прп. Мойсея Мурина. Св. Августина, єп. Іппонського. Св. мч. Гебре Михаїла.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня з литією та Утреня
Вівторок 11.09 - Усікновення чесної голови чесного і
славного пророка, предтечі і Хрестителя Йоана.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Середа 12.09 - Свв. патріархів Царгородських,
Олександра, Йоана і Павла Нового.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень/біблійні читання
Четвер 13.09 - Положення чесного пояса Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 14.09 - Начало Індикта, тобто Нового року.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 15.09 - Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника,
патр. Царгородського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 16.09 - Неділя 16-та по Зісланні Святого Духа
Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського.
Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

09 вересня – Всецерковна збірка на УКУ
09 вересня – 10:30 «Матері в молитві».
11 вересня – Усікновення голови предтечі
Йоана Хрестителя (строгий піст).
12 вересня – 18:30 Біблійні читання
14 вересня – Начало Індикта - церковного
Нового року

Дякуємо Богу за дар
життя!
03 вересня, святкував свої уродини
о. Андрій Нагірняк - душпастир
Патріаршого собору.
Вітаємо о. Андрія, бажаємо
міцного здоров'я, сили
та мужності для праці в
Христовому винограднику.

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
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

Душпастирі тижня
о.

Андрій Бонис
о. Василь Барна

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