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Слово Боже
Апостол: 2 Корінтян 6, 16-7, 1
Браття, ви — храм Бога живого, як сам
Бог сказав був: Я поселюся в них і серед
них буду ходити, буду їхнім Богом, вони ж
будуть моїм народом. Вийдіть, отже, з-між
них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму.
Я буду вам Отцем, ви ж будете
мені синами та дочками, каже
Господь
Вседержитель.
Маючи такі обітниці, о
любі, очистьмо себе від
усякої скверни тіла й
духа, довершуючи наше
освячення в Божому
страсі.
Перед Воздвиженням
Апостол: Галатів 6, 11-18.
Браття,
гляньте,
якими
буквами пишу вам власною
рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що
вони гарні тілом, силують вас обрізатися,
щоб тільки уникнути переслідування за
хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом.
Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися,
як тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа, яким для мене світ розп'ятий і я
– світові; бо ні обрізання, ні необрізання
є чимсь, але нове сотворіння. На всіх тих,
що ходитимуть за цим правилом, мир і
милосердя на них і на Ізраїля Божого. А
втім, віднині нехай ніхто мені не завдає
клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа
нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.

23 вересня 2018
30 вересня р.Б.

Неділя 17-та по Зісланні Святого Духа,
перед Воздвиженням.
Свв. мчцц. Минодори, Митродори й Німфодори.

(на неділю)

Євангеліє: Мт 15, 21-28.
Того часу ввійшов Ісус у сторони тирські та сидонські. Аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала
кричати: – Змилуйся надо мною,
Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить
мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні й
почали його просити: – Відпусти її, бо вона кричить за
нами. Він у відповідь сказав: – Я посланий лише
до погиблих овець дому
Ізраїля. Вона підійшла
і, вклонившись йому в
ноги, каже: – Господи,
поможи мені! Він відповів
їй: – Не личить брати хліб
у дітей і кидати щенятам. А
вона каже: – Так, Господи! Але
й щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: – О жінко, велика твоя
віра! Хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години.
Перед Воздвиженням
Євангеліє: Ів 3, 13-17.
Сказав Господь: Ніхто не зійшов на
небо, крім того, хто зійшов з неба: Син
чоловічий. І як Мойсей підняв змія в
пустині, так Син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього
жив життям вічним. Бог бо так полюбив
світ, що дав Сина свого єдинородного,
щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Бо Бог не
послав у світ Сина, щоб світ засудити,
але щоб ним спасти світ.

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста
Пам’ять про місце, де страждав Христос
Спаситель і де він висів на хресті, переходило з роду в рід. І тепер знайшлися дуже
старі люди, які маленькими чули від найстаріших, що Христос
був розіп’ятий на горі
Голготі, а поблизу того
місця був Його гріб.
Та тепер на тому місці
були руїни поганської
божниці; а гріб святий
був засипаний римлянами, які колись володіли цією землею.
Цариця
Олена
разом з Єрусалимським
патріярхом
Макарієм
веліли
розібрати
руїни
поганської божниці і
вивезти за місто, щоб
із тої диявольської
будівлі не залишилося
ні одного каменя на
святому місці. Потім
стали копати землю
і, за Божою ласкою, відкопали печеру, де
був гріб Христа Спасителя, а біля печери
знайшли три хрести. Не було сумніву, що
один з них має бути тим, на якому страждав
Христос. Але котрий із них? Було знайдено
і таблицю з написом на жидівській, грецькій і латинській мовах: “Ісус Назорей, цар
юдейський”, знайдено цвяхи, але не було
жодної певности, котрий з трьох хрестів
є деревом життя і нашого спасіння. Тоді,
за порадою святого Макарія, всі три хрести занесли до одної побожної, але смертельно хворої жінки, а весь народ гаряче
молив Господа, щоб Він чудом показав,
який з хрестів є хрестом Його Сина. Приклали один хрест до хворої, не допомогло їй нічого, приклали другий, те саме,
аж коли доторкнулася вона до третього
хреста, то животворяща сила увійшла в
неї, вона підвелася з ліжка цілком здорова

і стала величати Господа. (Згідно з іншими
джерелами, святий хрест приклали також і
до одного мерця і той ожив.)
Тепер уже не було
сумніву, котрий з хрестів – є хрестом Ісуса
Христа. Свята Олена і
святий Макарій припали до підніжжя
животворящого хреста і віддали честь
Тому, який на цьому
хресті був розіп’ятий
задля нашого спасіння. А зі всіх сторін горнувся народ,
плакав і розкаювався
у своїй злобі, бо всі
побачили той самий
хрест, який двигав
Христос Спаситель
і по якому стікала
Його свята кров. Коли
при такому велелюдному здвигу народу
годі було, щоб усі
поклонилися святому
хресту і поцілували його, тоді патріярх
Макарій зійшов на підвищення і, високо
підносячи святий хрест, на всі сторони
благословив ним народ, а всі припали на
коліна і вголос взивали: “Господи, помилуй”.
Сьогодні Христова Церква святкує
пам’ять цього “Воздвиження” і всі ми сокрушеним серцем, як колись у Єрусалимі,
зі сльозами жалю і вдячности взиваємо:
“Хресту Твоєму покланяємося, Владико!”
Сталося це 326 р.
Свята Олена взяла поперечну частину
святого хреста зі собою до Царгорода, а
повздовжну частину, поміщену у срібну
скриньку, веліла зберігати в Єрусалимі.
Коли ж побудовано було церкву святого
Воскресення Христового, то там і поклали
святе хресне дерево. Маленькі частинки
хреста єпископи отримували для своїх

церков і всюди до цієї святині ставилися з
надзвичайним почитанням.
Біля хреста було знайдено цвяхи,
якими пробили були руки і ноги Ісуса
Христа. Святий Амвросіи, святий Єронім
та інші церковні письменники стверджують, що цариця Олена веліла один Цвях
вправити в корону, а другий у вуздечку
коня свого сина, щоб сповнилося слово
пророка Захарії. Того дня на дзвониках у
коней буде написано: «Посвячене Господеві»” (Зах. 14, 20).
Минуло багато років, минулася і давня
християнська ревність; народ став більше
служити пристрастям, аніж Богу. І тоді
нависла люта хмара над Єрусалимом,
перський цар Хозрой II у 614 р. захопив
Єрусалим. Дуже багато народу, зокрема
і тодішнього патріярха Захарію, він узяв
у полон, забрав усе золото і цінності, які
були в церквах, і святий хрест Господній
забрав з собою до Ктезифону, одного з
головних міст Персії. І лиш весь християнський світ став каятися і навертатися
до Бога, як Він допоміг імператорові Іраклію і той успішно провадив семилітню
війну з персами. Тоді рідний син Хозроя
на ім’я Сирой велів убити батька, а сам,
обійнявши престол, став просити в імпе-

ратора Іраклія миру, який і було укладено
628 р. Сирой відпустив на волю всіх полонених християн, зокрема й патріярха Захарію, а також повернув святий хрест, що
було однією з найперших умов миру.
Святий хрест спочатку переправили
до Царгорода, а потім сам імператор повіз
його до Єрусалиму. Прибувши сюди, він
побажав сам винести святий хрест на
гору, до церкви святого Воскресення
Христового, і ніс його при незліченному
здвигу народу. Та у підніжжя гори він зупинився і не міг навіть кроку ступити вперед. Усі здивувалися, що значить те чудо,
аж ось приступає до імператора патріярх
Захарій і каже так: “Не можна тобі, царю, в
дорогих шатах виходити на гору, на яку
Христос Спаситель в одній лиш скривавленій накидці ступав босими ногами”.
Іраклій зняв свою багату одежу, зняв
чоботи і в бідній одежі, босим прийняв
святий хрест на рамена і тепер уже без
перепон вийшов на гору, де патріярх
Захарій поблагословив святим хрестом
народ. Христова Церква нині також святкує пам’ять цього другого “Воздвиження”,
яке відбулося 14 вересня 629 р.
«Життя святих» Свічадо 2013 р

Розумій молитву
Таїнства християнського життя
а. Таїнство – Христос серед нас
Слово «таїнство» (грецькою містеріон)
у Святому Письмі та вченні Отців Церкви
має широке значення. «Таїнством Божої
волі», наприклад, святий апостол Павло
називає «той задум доброзичливий і ухвалений у Ньому (Христі), щоб, коли настане
повнота часів, здійснити його – об’єднати
все у Христі: небесне й земне» (Еф. 1, 9-10).
Таїнство для християн – це Христос між
нами (пор. Кл. 1, 27). Тому пізнання таїнства Божого спасіння – це пізнання Христа, «в якому сховані всі скарби мудрості й
знання» (Кл. 2, 3). Таїнство – це Христос, і
все, що Він вчинив і чинить задля нас.
Після свого вознесіння Христос і далі

перебуває серед своїх учнів – християн
усіх часів – і діє для їхнього спасіння та
спасіння світу. Про це співаємо у кондаку
свята: «Вознісся Ти у славі, Христе Боже
наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно
перебуваючи»з нами. Ці слова є переспівом Господніх слів: «Отож Я з вами по всі
дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20). Христос
продовжує навчати, зціляти, прощати,
животворити в Церкві, і тому Церква – це
таїнство Його присутності, місце зустрічі
Бога і людини. Святий Лев Великий, Папа
Римський (V ст.), наголошує: «Усе, що Христос діяв упродовж свого земного життя,
не перервалося, а перейшло до таїнств
церковних».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 403-404

Розклад на тиждень

Анонси

Понеділок 24.09 - Прп. Теодори Олександрійської.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві

23 вересня – 10:30 «Матері в молитві».
24 вересня – 18:30 «Матері в молитві».
27 вересня – Воздвиження Чесного Животворящого Хреста.
30 вересня – 18:30 Панахида за Бл. Любомиром в крипті собору.

Вівторок 25.09 – Св. Свщмч. Автонома.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 26.09 – Св. Свщмч. Корнилія сотника.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня з Литією, Утрення
Четвер 27.09 – Воздвиження Чесного Животворящого Хреста.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Дякуємо Богу за дар
життя!
25 вересня, святкує свої
уродини о. Богдан Чурило
- душпастир Патріаршого
собору.
Вітаємо о. Богдана, бажаємо
міцного здоров'я, сили та мужності для
праці в Христовому винограднику.

Оголошення

П’ятниця 28.09 – Св. Влкмч. Микити.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

30 вересня о 13:00 год. в деревяному храмі
Різдва Пресвтої Богородиці відбудеться
організаційна зустріч з батьками дітей, які
бажають навчатися в катехитичній школі.

Субота 29.09 – Св. Влкмч. Євфимії всехвальної.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня

7 жовтня розпочинається навчання в
катехитичній школі для дітей.

Неділя 30.09 - Неділя 18-та по Зісланні Святого Духа,
неділя по Воздвиженні. Св. Мчц. Софії і трьох
її дочок, Віри, Надії й Любови.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців
18:30 – панахида

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
Роман Славич - (098) 253 93 44

Катехитично-Педагогічний Інститут
Українського Католицького Університету
Катехитичної Комісії Київської Архиєпархії
оголошує набір для всіх охочих 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 до
29 вересня 2018 року
тел. 067-37-38-670; 050-516-43-67 – п. Уляна Грех.
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Андрій Боднарук,
о. Андрій Гах, о. Василь Барна,
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visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій
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(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
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