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Слово Боже
Апостол: Еф. 233 зач. 6, 10-17.
Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю
Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам
диявола. Нам бо треба боротися не
проти тіла й крови, а проти начал, проти
властей, проти правителів цього світу
темряви, проти духів злоби в небесних
просторах. Тому візьміть зброю Божу,
щоб за лихої години ви могли протистати і, перемігши все, міцно стояти.
Стійте, отже, підперезавши правдою
бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість,
щоб проповідувати євангеліє миру. Над
усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже.

02 грудня 2018
09 грудня р.Б.

Неділя 27-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.

(на неділю)

Євангеліє від Лк. 71 зач. 13, 10-17.
Того часу Ісус навчав в одній з синагог у суботу.
Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі
вісімнадцять років: вона була скорчена й не
могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус
покликав її і промовив до неї: – Жінко, ти вільна
від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз
же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді
начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався й мовив до народу: – Шість
день є, коли маєте працювати; тоді приходьте і
зціляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: – Лицеміри! Хіба кожний з
вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від
ясел і не веде поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама,
яку сатана зв'язав ось вісімнадцять років, не треба
було від цього вузла звільнити в день суботній? І
як він говорив це, усі противники його засоромились, а ввесь народ радів усім славним вчинкам,
які він робив.

Праздник Введення у храм Пресвятої Владичиці
Нашої Богородиці і Приснодіви Марії

Свята Церква святкує нині пам’ять
Введення Пречистої Діви Марії в Єрусалимський храм. Згідно з переданням,
свята Анна, мати Пречистої Діви, ще
перед Її різдвом пожертвувала Марію на
службу Богу і святині. А коли Пречистій
Діві виповнилося 3 роки, тоді праведні
Йоаким і Анна привели маленьку Марію
до храму в Єрусалимі і віддали Її в руки
священика (згідно з переданням, ним
був Захарія, батько Йоана Хрестителя).
При храмі було багато дівиць і жінок,
посвячених Богу, вони тут молилися,
навчали, працювали, дбали про порядок у святині. Через кілька років дівиці
виходили заміж. Було це щось на зразок
теперішнього монастиря.
Передання розповідає, що Пречиста Діва перебула у святині до 15 років
і таємно склала обіт дівицтва. Тому при
виході зі святині Її довірено опіці святого
Йосифа, з яким Вона була звінчана на
святе, взірцеве, посвячене Богу, молитві
і дівицтву життя. Інші передання описують урочисте введення Пречистої Діви
у храм, Її буденні заняття, глибоке моли-

товне життя. Хай як бажали б побожні
душі звеличити Пресвяту Богородицю,
однак усе, що сказали б на Її похвалу,
порівняно з Її святістю і з Її славою – це
як тінь супроти сонця. Не збагне розум
людський усю глибину Її святости, яка
з дитячих літ найдосконаліше була віддана Богу.
І ось це нині Вона приносить себе в
жертву Богові. А жертва ця така велика,
що займає зразу друге місце після
жертви хресної. Ликує все небо, коли
бачить, що Пресвятій Тройці приноситься так мила їй жертва. Бачать ангели
дитя трилітнє, повне надзвичайних ласк
і дарів Святого Духа, дивуються, і хоча не
знають ще, що дитя це вибране на Матір
самого Бога, та подивляють незвичайну
красу цієї невинної, молодої, але понад
усі людські душі сяючої душі.
Не в змозі ми подати тут всі передання та легенди, пов’язані з нинішнім
празником. Гадаємо однак, що доречно
буде розповісти те, що написав про
молодість Пресвятої Богородиці святий
Амвросій: “Пречиста Діва була дуже смиренна. Вона говорила мало, у всіх ділах
своїх була дуже розумна. Вона читала
охоче й уважно святі книги, молилася
часто і гаряче, була слухняна і сповнена поваги до настоятелів, й водночас повна любови і доброзичливости
до нижчих. Вона любила убожество й
охоче спілкувалася з бідняками, втікала
від хвальби, ненавиділа заздрість, нікому
не бажала злого і всім творила добро. В
Її розвитку не було нічого вданого, хода
Її була природна, а бесіда позбавлена
гордости. Її зовнішнє зростання свідчило про глибоку внутрішню святість і
про досконалість Її чеснот, так, як красивий зовнішній вигляд будівлі свідчить
про Її внутрішню красу. Вона їла дуже

мало, стільки, скільки було треба для
життя. Вона не зважала на якість страви
і не догоджала своєму смаку. Вона була
великою трудівницею, не давала собі
більше спочинку, ніж мала потребу. Вона
була найчистішим дзеркалом чесноти,
найбільшим прикладом досконалости,
від Неї треба вчитися, чого нам слід
остерігатися, а що і як робити. Чи можна
знайти ліпшого провідника на шляху до
християнської досконалости – як Божа

Матір?”
Так пише святий Амвросій. І випало
нам навести ці слова, коли закінчуємо
науки про християнську досконалість.
Маємо взірець – наслідуймо! Празник
“Введення” Церква урочисто святкувала
вже у четвертому столітті. Усе богослуження в часі цього празника – це одна
суцільна похвальна пісня на честь Пресвятої Богородиці.

Життя Святих, Львів «Свічадо» 2014”

Різдвяний піст - підготовка до зустрічі
Для чого перед Різдвом піст? Як і кожен
піст, він є моментом підготовки, переосмислення життя, праці над собою, над своїми
вадами та для зростання у чеснотах. Та,
думаю, що в різдвяному пості, чи пилипівці,
як ми його називаємо, є щось особливе, що
його відрізняє від Великого та інших постів.
Цей піст, як час призадуми, нас запрошує
розважити, так саме чого ми чекаємо чи
радше Кого.
Ще трохи, і всі вітрини будуть наповнені різдвяно-новорічними прикрасами, в
магазинах лунатимуть колядки та різдвяні
мелодії. І прийде «комерційне Різдво». Різдвяний піст мене запрошує в тій ейфорії закупів подарунків на Миколая та на Різдво, не
забути головного Винуватця цього свята:
Бога предвічного, що народився у вертепі.
Хоча в наших святкуваннях Його Різдва, Він

часто забутий. Ми можемо колядувати, їсти
кутю, вітати один одного привітом “Христос
рождається”, так і не зустрівши і не привітавши Христа з Його народженням, просто у
власному святкуванні забути за Нього, навіть
не помітивши, коли Він прийшов саме до
мене.
Так, розпочинається піст, але ж він не сумний, а радісний. Бо очікування народження
дитяти є радісним. А тут ще більше, це Дитя
– сам Бог, який йде нам на зустріч. Приготуймося Його зустріти, а не загубити в шаленому ритмі приготувань. Бо Він прийшов у
тиші ночі, поза містом, яке його відкинуло.
Моя маленька постанова на цей піст мабуть
буде: пильніше вдивлятися в своє оточення,
щоб побачити того, Хто прийшов задля мене
з небес.
Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розумій молитву
7) Чин Хрещення
Обряд Хрещення розпочинається з Чину
оглашення – приготування людини до Хрещення. У вступній молитві з покладанням
руки священика на оглашенного Церква
бере його під свою опіку, щоб він «сподобився прибігнути до святого імені Божого і
під покровом крил Його схоронитися». Відтак молитвами та екзорцизмами, або заборонами, Церква огороджує оглашенного

від впливу сатани. Оглашенний тоді прилюдно, особисто або через хресних батьків,
відрікається сатани та його діл і з’єднується
з Христом-Спасителем. На знак з’єднання з
Христом він під час проголошення Символу
віри переходить від притвору (символу
світу) до середини храму (символу Христової Церкви).
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 418

Анонси

Розклад на тиждень
Понеділок 03.12 - Передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з Литією, Утреня
Вівторок 04.12 -ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І
ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Середа 05.12 - Св. ап. Филимона і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Біблійні читання
Четвер 06.12 - Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і Григорія,
єп. Акрагантійського
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 07.12 -Св. влкмч. Катерини. Св. влкмч.
Меркурія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 08.12- Свв. свщмчч. Климента, папи Римського, і Петра.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 09.12 - Неділя 28-ма по Зісланні Святого
Духа. Прп. Аліпія Стовпника. Пам'ять посвячення храму св. влкмч. Юрія, що в Києві
перед воротами св. Софії
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Гах
Ніканор Лоїк

- (093) 153 41 05
- (044) 569 41 54

02 грудня – 10:30 «Матері в молитві».
03 грудня – 18:30 «Матері в молитві».
04 грудня – СВЯТО ВВЕДЕННЯ У ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ

Вітаємо громаду собору!
У листопаді 2018 р. Б. в Патріаршому
Соборі Воскресіння, було охрещенно
9 дітей. Дякуємо Богу за дар життя!

Оголошення
8-9 грудня реколекції для молоді Київської
архиєпархії. Тема: "Вірність: кайдани чи
свобода?" Місце проведення: м. Вишгород,
Собор Вишгородської Богородиці УГКЦ, вул
Старосільська 9.
Детальніше за тел. 096 141 62 45
Віднайдені нові хорові церковні концерти
Максима Березовського.
Концерт-презентація нотного видання та
компакт-диску відбудеться 2 грудня о 14:00 в
Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.
Паломницький–рекреаційний центр
св. Андрія Первозванного, запрошує
на Новорічну-молодіжну зустріч Тезе
у Мадриді 23.12.2018-05.01.2019 р. Б.
Детальну інформацію можна дізнатись за
номером тел: 068 302 44 95; 063 951 25 51,
mail: ka.palomnyk@gmail.com
www.palomnyk.kiev.ua
Гуманітарна акція: Подаруй Біблію в'язню.
Збираємо Біблії і бібліістичну літературу
(ключі, симфонії, коментарі, атласи)
на парафії, а капелани та волонтери
передадуть їх у в'язниці і слідчі ізолятори.
Радіо Марія оголошує конкурс дитячого
малюнку "Моє Різдво". До участі у конкурсі
запрошуються діти від 4 до 14 років. Роботи
приймаються до 18 грудня.
Детальніше на дошці оголошень
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