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Слово Боже
Апостол: 2 Кор. 6, 1-10.
Браття, як співробітники благаємо вас бла
годаті Божої не приймати марно. Бо каже:
Сприятливого часу я вислухав тебе і в
день спасіння я поміг тобі. Ось тепер – час
сприятливий, ось тепер – день спасіння.
Не даємо нікому ніякої нагоди до споти
кання, щоб не виставляти на глум наше
служіння; але в усьому показуємо, що ми
слуги Божі, у великій терпеливості, у скор
ботах, у бідах, у великій тісноті, під бичу
ванням, у темницях, у заколотах, у трудах, у
недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні,
у довготерпеливості, у лагідності, у Свя
тому Дусі, у щирій любові, у слові правди, в
силі Божій, у зброї справедливости в пра
виці й лівиці; у славі й безчесті; у наклепах і
в добрій славі; як обманці, однак правдиві;
як незнані, але добре знані; як ті, що вмира
ють, але все живі; як карані, та не убиті; як
сумні, та завжди веселі; як бідні, але бага
тьох збагачують; як ті, що нічого не мають,
але все посідають.

16 вересня 2018
23 вересня р.Б.

Неділя 16-та по Зісланні Святого Духа.
Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського.
Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 25, 14-30.
Сказав Господь притчу оцю:
І царство небесне буде мов той чоловік, що,
пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і
передав їм своє майно. Одному він дав п'ять
талантів, другому – два, а третьому – один, кож
ному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв
п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними,
і придбав других п'ять талантів. Так само і той,
що взяв два, також придбав два других. А той,
що взяв один, пішов, викопав у землі яму і схо
вав гроші пана свого. По довгім часі приходить
пан слуг тих і зводить з ними рахунок. При
ступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс
других п'ять талантів: – Мій пане, каже, ти мені
дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять
талантів. Сказав до нього його пан: – Гаразд,
слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому,
поставлю тебе над великим. Увійди в радість
пана твого. Приступив і той, що взяв був два
таланти й каже: – Пане, два таланти дав ти мені.
Ось других два придбав я. Сказав до нього пан
його: – Гаразд, слуго добрий і вірний! Ти був
вірний у малому, поставлю тебе над великим.
Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що
взяв був один талант, і каже: – Пане, знав я тебе,
що ти жорстокий чоловік: жнеш, де не сіяв, і зби
раєш, де не розсипав. Тому, зо страху я пішов і
закопав талант твій у землю. Ось він – маєш твоє.
Озвався його пан і каже до нього: – Лукавий
слуго й лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв,
і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі
дати мої гроші торгівцям, і я, вернувшись, взяв
би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від
нього й дайте тому, хто має десять. Бо кожному,
хто має, додасться, і він матиме над міру; а в того,
хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного
слугу того викиньте в темряву кромішню. Там
буде плач і скрегіт зубів.

Празник Різдва Пресвятої Богородиці
Церква не має звичаю святкувати
день народження святих на землі, але
їхній день народження для неба —
день смерти. Виняток становлять двоє
найбільших святих у Церкві: Пречиста
Діва Марія і святий Йоан Хреститель.
Ми святкуємо не тільки їхнє небесне,
але й земне різдво.

Один з великих празників, що стоїть
на початку нашого церковного року
це празник Різдва Пресвятої Богоро
диці. Як видно зі слів тропаря праз
ника, то це свято особливо радісне
і важливе. Радісне, бо це день народ
ження Божої Матері і Владичиці неба
й землі. Важливе, бо доводить велику
правду святої віри у богоматеринство
Пречистої Діви Марії, з якої "засіяло
Сонце Правди, Христос Бог наш". Вже
зійшла рання зірка, тож і схід сонця
недалекий. На велике значення цього
празника вказує і його велична назва
в наших богослужбових книгах: "Різдво
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці
і Приснодіви Марії".
Різдво Пресвятої Богородиці - день
всесвітньої радості.
Прихід на світ тієї, що мала бути
Божою Матір'ю, є особливим джере
лом радости для її батьків, Йоакима
й Анни, для неба, для землі і всього
створіння. Цю духовну радість з Різдва
Богородиці підкреслюють різні святі

Отці. Святий Андрій Критський у своїй
проповіді на цей празник величає
Пресвяту Богоматір як ту, через яку
сповнилися всі пророцтва і прообрази
Старого Завіту. І гідно звеличивши її
найкращими похвальними титулами,
він взиває до участи в радості небо,
землю, море і всяке створіння та закін
чує словами: "Бо сьогодні родилася
дитина, від якої спасення Христос Бог
і Слово, який був і приходячи перебу
ває на віки". А святий Йоан Дамаскин у
проповіді цього дня каже: "День Різдва
Богородиці є днем всесвітньої радо
сти, бо через Богородицю увесь люд
ський рід обновився і смуток прама
тері Єви перемінився у радість".
Так і богослуження цього дня повні
радісних тонів, наче б це було Хри
стове Різдво або Його світле Воскре
сення. Головні мотиви цієї радости
— це кінець бездітности праведних
Йоакима й Анни, початок нашого спа
сення, предивна гідність богоматерин
ства, особлива роль і значення Бого
родиці в ділі спасення людського роду.
З Різдва Пречистої Діви Марії най
перше радіють її батьки. На стихи
рах Стиховні малої вечірні Церква
закликає їх: "Радійте, Йоакиме й Анно,
радійте, бо від неплідної родиться
Причина нашої радости і спасення".
З Різдва Богородиці радіють ангели
й люди: "Всечесне твоє Різдво, Пре
свята Діво чиста, — співаємо на
"Господи возвах" малої вечірні, — мно
жество ангелів на небі і людський рід
на землі славить, бо ти стала Матір'ю
Творця всіх Христа Бога. Того блага
ючи, не переставай молитися за нас,
що на тебе по Бозі надію покладаємо,
Богородице Всехвальна і Непорочна".
У цій радості беруть участь усі
святі Старого й Нового Завітів: "Обно
вися, Адаме, — каже світилен утрені,
— веселися, Єво, радійте пророки з
апостолами і праведними, бо сьогодні

загальна радість ангелів і людей засі
яла від праведних Йоакима й Анни:
Богородиця Марія".
Укінці Церква закликає всіх вір

них на Стиховні вечірні, щоб віддали
належну честь Божій Матері: "При
йдіть усі вірні і прибіжімо до Дитини,
бо родиться та, що ще перед зачаттям
своїм вибрана на Матір Бога нашого.
Вона це посуд дівства, розцвілий жезл
Арона з кореня Єссея, проповідана
пророками і плід праведних Йоакима
й Анни. Вона родиться і з нею світ
обновляється. Вона родиться і Церква
у свою велич одягається. Вона — храм
святий, що містить Божество, дівствен
ний посуд, царська світлиця, в якій
доконалося дивне таїнство невисказа
ної злуки природ об'єднаних у Христі.
Віддаючи честь Йому, оспівуємо Різдво
всенепорочної Діви".
о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Чини Літургії святого Йоана Золотоустого та святого Василія Великого
В Анафорі Літургії святого Васи
лія Великого Церква споглядає славу
Пресвятої Тройці – Отця, і Сина, і Свя
того Духа: «Хто спроможний висло
вити сили Твої, голосними вчинити всі
хвали Твої або повісти всі чудеса Твої
кожного часу?». Усе творіння – дев’ять
ангельських хорів, а з ними й ця літур
гійна спільнота – служить Господеві та
прославляє Його за дари: створення
людини, рай, обітницю безсмертя.
Далі Анафора Літургії святого Васи
лія Великого згадує про те, як людина,
зваблена змієм, скоїла гріх непос
луху, і через це втратила рай та стала
смертною. Благий Бог, однак, не від
вернувся від людини, а провістив
прийдешнє спасіння, дав на поміч
закон, посилав пророків, захистив її
ангелами-хоронителями. Остаточно
Бог промовив через Свого Сина. Той
умалив Себе, воплотившись від Діви.
Він Своєю плоттю засудив гріх і дару
вав нове життя. Себе ж віддав замість
нас на смерть, а воскресінням просте
лив шлях у вічне життя кожній людині.

Першим з-поміж людей Він воскрес,
вознісся і сів праворуч Отця. Нам же
залишив на спомин Своїх страстей оце
возношення дарів. Бо тоді Він першим
узяв хліб і вино, назвав їх Своїм Тілом і
Кров’ю, дав їсти і пити учням і заповів
робити це й надалі. Нині цей заповіт
виконує літургійна спільнота, а Дух
Святий освячує дари та являє їх Тілом
і Кров’ю Ісуса Христа.
Святий Дух об’єднує померлих і
живих у єдину Церкву. Церковною
молитвою просимо Господа пом’янути
доброчинців, подвижників, народ,
правління і воїнство, подружжя і сім’ї,
людей нужденних, відпалих від Цер
кви, біснуватих, подорожніх, вдів і
сиріт, полонених і недужих, засудже
них і утиснених, друзів і ворогів. Ана
фора Літургії святого Василія Вели
кого завершується радісною певністю,
що Господь, даруючи нам усі блага і
щедроти, добре поліття, дощі та вро
жай і вгамовуючи церковний розбрат,
гордовитість народів, виникнення єре
сей, являє нас синами світла і синами
дня.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 398-400

Розклад на тиждень

Анонси

Понеділок 17.09 - Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. прор. й боговидця Мойсея.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві

16 вересня – 10:30 «Матері в молитві».
17 вересня – 18:30 «Матері в молитві».
19 вересня – 18:30 Біблійні читання
21 вересня – РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ

Вівторок 18.09 - Св. прор. Захарії, отця Йоана
Предтечі.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Оголошення

Середа 19.09 - Спогад про чудо, яке було в Колосах,
що в Хонах, від архистратига Михаїла.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень/біблійні читання
Четвер 20.09 - Передсвяття Різдва Богородиці.
Св. мчч. Созонта.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня з литією та Утреня
П’ятниця 21.09 - РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Субота 22.09 - Субота перед Воздвиженням.
Свв. і праведних богоотців Йоакима й Анни.
Св. мчч. Северіяна.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 23.09 - Неділя 17-та по Зісланні Святого Духа
Свв. мчцц. Минодори, Митродори й Німфодори.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

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.
Реєстрація онлайн на сайті www.spz.net.ua
30 вересня о 13:00 год. в деревяному храмі
Різдва Пресвтої Богородиці
відбудеться організаційна зустріч з
батьками дітей, які бажають навчатися в
катехитичній школі.
7 жовтня розпочинається навчання в
катехитичній школі для дітей.
Катехитично-Педагогічний Інститут
Українського Католицького Університету
Катехитичної Комісії Київської Архиєпархії
оголошує набір для всіх бажаючих на
катехитичні курси (основи християнської
віри) за спеціалізацією: катехит, вчитель
предметів духовно-морального
спрямування, провідник християнських
спільнот. Навчання по суботах два рази
в місяць в приміщенні Катехитичного
осередку Київської Архиєпархії при
Патріаршому Соборі Воскресіння
Христового. Приймальна комісія працює з
27 серпня по 29 вересня 2018 року
тел. 067-37-38-670; 050-516-43-67 – п. Уляна Грех.

Душпастирі тижня
о.

Олег Шепетяк
о. Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
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