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Слово Боже
Апостол: Еф. 220 зач. 2, 4-10
Браття, Бог, багатий милосердям, з
великої своєї любови, якою возлюбив
нас, мертвих нашими гріхами, оживив
нас разом із Христом: благодаттю ви
спасені! І разом з ним воскресив нас,
і разом посадив на небі у Христі Ісусі,
щоб у віках грядущих він міг показати
надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі
Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через
віру. І це не від нас: воно дар Божий.
Не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися.
Бо ми його сотворіння, сотворені у
Христі Ісусі для добрих діл, які Бог
уже наперед був приготував, щоб ми
чинили.

04 листопада 2018
11 листопада р.Б.

Неділя 23-тя по Зісланні Святого Духа.
Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського,
чудотворця. свв. сімох отроків, що в Ефесі.

(на неділю)

Євангеліє від Лк. 38 зач. 8, 26-39
В той час прийшов Ісус у Герасин-околицю, що
проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався
йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів.
Він з давнього часу не носив одежі й мешкав не
в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав,
припав йому до ніг і сказав сильним голосом:
– Що мені і тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього?
Благаю тебе, не муч мене!
Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка.
Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали
кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус
спитав його:
– Як тобі на ім'я?
– Леґіон – відповів той, багато бо бісів увійшло
в нього.
І вони благали його, щоб він не велів їм іти в
безодню. Було ж там велике стадо свиней, що
паслося на горі, і демони просили його, щоб він
дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли
демони з чоловіка, увійщли в свиней, і кинулося
стадо з кручі в озеро й потонуло. Побачивши,
що сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди
подивитися, що сталось. Прибули вони до Ісуса
й найшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів
при ногах Ісуса, одягнений та при умі – і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався
біснуватий. Тоді все населення герасинської
округи почало його просити, щоб відійшов від
них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов
до човна й вернувся. А чоловік, з якого вийшли
біси, просив Ісуса, щоб бути а ним, але він відпустив його, кажучи:
– Вернися додому й розкажи все, що Бог зробив
тобі.
Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус
зробив йому.

Життя Св. і славного Великомученика Димитрія
Святий Димитрій народився в македонському місті Солуні, де його батько був
начальником міста і тайним християнином.
Побожні батьки побожно виховали й свого
сина, а вмираючи, залишили йому не тільки
маєток, але й інший, набагато
цінніший скарб – глибоко
вкорінену в серці святу віру.
Імператор Максиміян довірив
молодому, але хороброму
і мудрому Димитрієві уряд,
який виконував його батько, і
наказав йому переслідувати й
мучити християн. Однак дуже
скоро імператорові донесли,
що Димитрій не тільки не
переслідує християн, але й сам
прилюдно визнає християнську віру та інших до неї навертає. Імператор, повертаючись
з війни, зумисне увійшов до
Солуня, щоб цю справу дослідити.
Святий Димитрій був уже
готовий до мук; він попросив
свого вірного слугу Лупу, щоб
після його смерти усе майно
він роздав убогим. А сам,
ставши перед царем, визнав,
що він християнин, і жодна
сила не змусить його зректися
Христа Спасителя. Імператор
велів кинути його до в’язниці,
де святий перебував у молитві
і де, згідно з переданням, удостоївся бачити ангела небесного, який скріпив його й утішив надією скорої мученицької
смерти.
Імператор Максиміян влаштував для
свого війська і для мешканців Солуня видовище: християни мусили боротися з одним
дуже могутнім велетнем на ім’я Лий, якого
імператор возив зі собою. Був той Лий такий
сильний, що ніхто не міг його побороти, він
кожного підносив угору й кидав на гострі
списи, що стирчали з землі. Так гинули християни, а безсердечні погани втішалися їх
смертю.
Був у Солуні один юнак на ім’я Нестор, християнин, слабкий тілом, але сильний вірою.

Він поспішив до в’язниці, де сидів Димитрій,
і попросив у нього благословення на двобій із Лиєм. Святий Димитрій, після спільної
молитви, поблагословив Нестора і сказав
йому пророчим духом, що Лия він поборе,
а потім постраждає за Христа.
Пішов Нестор туди, де відбувалося поганське видовище, і
став проти Лия. Засміялися усі,
починаючи від царя, що слабосилий юнак поривається
на такого велетня. Тоді Нестор
сказав їм, що він є християнином і уповає на поміч Ісуса,
Спасителя свого. Лий кинувся
на нього, і всі чекали, коли
Нестор упаде на списи, натомість він сам ухопив велетня,
підніс його над головою і з
розмаху кинув об землю. Упав
Лий на гострі списи, бризнула
його кров, а всі, що це бачили,
вголос стали величати: “Великий є Бог християнський”.
Розлючений цар наказав
стяти Нестора мечем, і так
мученик Христовий віддав
свою душу за Христа. А коли
всі дізналися, що на славний
подвиг Нестора благословив Димитрій, тоді імператор,
аби відімстити за смерть Лия,
наказав воїнам вдертися до
в’язниці і списами вбити святого Димитрія. Сталося це 26
жовтня 306 р. Тіло святого мученика поховали християни. Його вірний слуга Лупа взяв
плащі й перстені святого Димитрія і, торкаючись ними хворих, їх оздоровляв і проганяв
бісів. Коли про це довідався мучитель, то
наказав стяти Лупу мечем, і так прибуло небу
на одного святого мученика більше.
А коли прийшла свобода, коли свята віра
стала всюди ширитися, тоді над гробом святого Димитрія постала церква, до якої горнулися хворі зі всіх сторін, бо як не можна полічити зірок на небі, так не можна порахувати
всіх чудес, які діялися при мощах святого
великомученика. Леонтій, вельможа з Ілирії,
оздоровлений біля гробу святого Димитрія,

звів замість первісної церкви другу, величнішу і прекраснішу. Під час будови було знайдено мощі святого Димитрія, цілком свіжі
і цілі, а з них витікало пахуче миро. Мощі
святого великомученика поклали в золотоковану домовину, а Бог прославив їх ще численнішими чудами. І так, у найтяжчих скорботах солуняни шукали допомоги у святого
Димитрія і ніколи не розчаровувалися. Він
своїми молитвами врятував місто від страшної пошесті, він захистив його від ворожого
поганського набігу, він звільнив багатьох
невільників. Коли в Солуні настав страшний
голод, то святий Димитрій явився на морі
корабельникам, що везли збіжжя, і велів їм
повернути й плисти до Солуня, що вони й
зробили.
На Русі з найдавніших часів, коли наші
предки прийняли святу віру, святий Димитрій завжди був у великому почитанні. А

початок цьому поклала облога Царгорода
князем Олегом. Літописець Нестор пише, що
коли руські війська зламали грецьку силу, то
греки перелякалися і казали, що це не Олег,
а святий Димитрій, посланий Богом. А потім,
коли віра Христова, як сонце ясне осяяла
святу Русь, тоді князі, їхні дружини і всі вірні
віддавали себе під опіку святого Димитрія.
Так, свідчить літопис, 1198 р. великому князеві Всеволоду Юрієвичу Володимирському
привезли з Солуня ікону святого Димитрія.
Та ікона (згідно з переданням) була написана
на дошці з первісної домовини святого великомученика. Вона у великій почесті зберігалася у Володимирі, а згодом у Москві. У нас
дуже багато церков зведено на честь святого
Димитрія, і віками Русь почитатиме великого
і святого мученика, який молиться за нас до
Бога і випрошує нам ліпшої долі.
Матеріали взято з: saintjosaphat.org

Гуси
Жили-були в селі гуси. Кожної неділі вони
приходили до церкви і слухали проповідь
священика, яке то є задоволення – літати.
– Навіщо просто ходити по землі? Ви можете
звідси полетіти? – повчав священик гусей.
– Ви можете піднятися в повітря, ширяти
серед хмар, полетіти в теплі краї. Ви здатні
літати!
Прослухавши проповідь, гуси дружно крякали «Амінь», вивалювалися натовпом із

дверей церкви і йшли по своїх домівках,
щоб зайнятися своїми справами.

Матеріали взято з: www.dyhdzvin.org

Розумій молитву
2) Наше Хрещення – «благословення
Йорданове»
У чині Хрещення Церква просить, щоб на
воду зійшла «благодать спасіння й благословення Йорданове», аби в цьому Хрещенні звершилося те саме, що було явлене
на Йордані, коли Отець у Святому Дусі назвав Ісуса Христа своїм Сином улюбленим.
Тим, Ким явився Христос, – Сином Божим –
стає кожний охрещений. «Якщо ти маєш
щиру побожність, Святий Дух сходить і на
тебе, і голос Отця лунає над тобою з висоти,
кажучи не “Це мій Син”, а “Цей тепер став
моїм сином”. Бо “є” належить Йому єдиному,
а тобі належить “став”, бо синівство ти при-

йняв через усиновлення».
Хрещення є першим таїнством, яке людині
треба прийняти, щоб увійти до Церкви –
«ковчегу спасіння», щоб стати членом Церкви – Тіла Христового. «Через що ми християни? Через віру, – скаже кожний. Яким
способом спасаємося? Очевидно через
благодать, дану в Хрещенні». Хрещення
відкриває доступ до інших Святих Таїнств і
священнодійств у Церкві, через які Господь
освячує, живить і провадить свою Церкву й
кожного віруючого. Тому охрещені вже стають «спадкоємцями Царства» й «отримують
блаженство святих».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 413-414

Анонси

Розклад на тиждень
Понеділок 05.11 - Св. ап. Якова, по плоті брата
Господнього.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 06.11 - Св. мч. Арети і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 07.11 - Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з Литією, Утреня
Четвер 08.11 - СВ. І СЛАВНОГО ВЛКМЧ. ДИМИТРІЯ
МИРОТОЧЦЯ.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
П’ятниця 09.11 - Св. мчч. Нестора. Свв. мчцц. Капетоліни і рабині її Єротиїди.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 10.11 - Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп.
Стефана Савваїта, творця канонів. Св. мчц.
Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 11.11 - Неділя 24-та по Зісланні Святого
Духа. Св. прпмчц. Анастасії Римлянки.
Переставлення прп. Аврамія архимандрита,
Ростовського чудотворця.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

04 листопада – 10:30 «Матері в молитві».
05 листопада – 18:30 «Матері в молитві».
21 вересня – СВ. І СЛАВНОГО ВЛКМЧ.
ДИМИТРІЯ МИРОТОЧЦЯ.

Програма:
14:00 – Відкриття Форуму
14:15 – Свідчення про святість сьогодні:
у сім’ї і родині, на парафії і Церкві, на
навчанні та роботі, у суспільстві та різних
середовищах. Обговорення питань:
передавання віри, формації і служіння
15:10 – Флешмоб, презентації, спілкування
16:00 – Панельні дискусії:
• Формація і апостолят мирян сьогодні
(модель КА)
• Вихованню - Так! : родина, школа,
неформальна освіта, Церква і духовний
супровід
• Церква і суспільство: соціальна
діяльність УГКЦ
• Соціально-відповідальний бізнес
• Сучасні медіа і Церква
• Суспільно-політичні і моральні виклики
сьогодні
17:30 – Проголошення резолюції та
дорожньої карти ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
17:40 – Молитва на завершення Форуму та
закриття ІІІ З’їзду мирян УГКЦ
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
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