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Слово Боже
Апостол: Кол. 257 зач. 3, 4-11.
Браття, коли Христос, ваше життя,
явиться, тоді й ви з ним явитесь у
славі. Умертвляйте, отже, ваші земні
члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху похіть, зажерливість, тобто
бовванопоклонство. За все це падає
гнів Божий на неслухняних, між яким
і ви колись ходили, коли жили між
ними. А тепер відкиньте й ви все
те геть від себе: гнів, лють, злобу,
наклеп, сороміцькі слова з ваших уст.
Не говоріть неправди один одному,
бо ви з себе скинули стару людину
з її ділами й одягнулися в нову, що,
йдучи до досконалого пізнання, відновляється за подобою свого Творця. Тому немає ні грека, ні юдея, ні
обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому – Христос.

30 грудня 2018
06 січня р.Б.

Неділя 31-ша по Зісланні Святого Духа.
Св. прор. Даниїла. Свв. трьох отроків,
Ананії, Азарії й Мисаїла.

(на неділю)

Євангеліє від Лк. 76 зач. 14, 16-24.
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік
справив велику вечерю й запросив багатьох.
Як настав час вечері, послав він слугу свого
сказати запрошеним: – Ходіть, усе готове. І
зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: – Я купив поле й мушу піти
на нього подивитись; вибач мені, прошу.
Другий сказав: – Я купив п'ять пар волів і
йду їх пробувати; прошу, вибач мені. А інший
мовив: – Я одружився тому не можу прийти.
Вернувся слуга й розповів це панові своєму.
Розгнівався тоді господар і каже до слуги
свого: – Іди щоскоріш на майдани й вулиці
міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих,
кульгавих. Озвався слуга: – Пане, сталось як
ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги: –
Піди на шляхи та огорожі й силуй їх увійти,
щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з
тих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо
багато покликаних, та мало вибраних.

Новий Рік по-християнськи
«Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш», – кажуть в народі. Але найгірше, що
вірять у це. Немовби певний проміжок часу
мав сам у собі чудодійні властивості. А ще
численні астрологічні прогнози напередодні нового року спрямовують віру своїх
читачів у протилежний від Бога бік.

роди не мали б жодного значення. І не
тільки на есхатологічному рівні, а й на державному. Навіщо тоді карати злочинця, якщо
він зробив проступок, бо йому так призначено долею, чи так розташувалися зірки;
навіщо відзначати чиїсь досягнення, якщо
їхнє здійснення припало на винятковий

“Засмучує мене нечестя тих, котрі спостерігають за днями, ворожать і думають,
що, коли перший день нового року і цього
місяця вони проведуть в утісі та веселощах,
то й цілий рік будуть проводити так само”,
– сказав би сьогодні св. Йоан Золотоустий,
неодноразово повторюючи це і своїм
сучасникам. Видно ці вірування баламутили
розум людей ще у IV столітті. І, хоч маємо з
тих часів стрімкий науковий і цивілізаційний
поступ, далі баламутять не одного.
Цьому почасти сприяє наша лінь, небажання мислити і брати відповідальність за
власне життя на себе. Значно простіше повторювати загальники, перекладаючи цю відповідальність на них чи на щось іще. Наприклад, на рух зірок, фатум і їхні поєднання.
Вірування цілком ворожі для християн. Від
цього св. Йоан Золотоустий застерігає: “Син
Божий, прийшовши на землю, не запроваджував вчення про долю і вплив зірок, а,
навпаки, Він знищує це вчення, навчаючи
нас доброчесності і вбачаючи все добре і
погане в бажанні і небажанні добра”. Тобто,
до чого схиляється наша свобідна воля, те
і впливатиме на перебіг нашого щоденного
життя.
Інакше, каже святитель, ні кари, ні наго-

час. Але винних продовжують притягати
до відповідальності (яку касує астрологія),
тих, що роблять щось корисне, заохочують,
і одночасно вірять у залежність характерів
і вчинків людини від руху небесних тіл. Це
вже суперечить не тільки моралі, а й здоровому глузду.
Як і віра в те, що вдало прожитий день
нового року принесе нам щастя. “Вкрай
безумно – на підставі одного дня, якби він
був щасливим, очікувати того ж упродовж
цілого року; і не лише від безумства, але
й від диявольської намови походить таке
міркування, щоби не власній діяльності і
старанності, але кругообігу днів полишати
справи нашого життя”.
Розбитих паралічем цього забобону
св. Йоан Золотоустий, немов вправний
лікар-реабілітолог, намагається підвести з
ложа бездіяльності і безвідповідальності,
поставити на рівні ноги, пояснюючи, здавалося б, очевидні речі: “День буває поганим
чи добрим не через свою властивість, – бо
день від дня нічим не відрізняється, – але
завдяки нашому старанню або недбальству”. А далі вчить робити перші кроки: “Бо
хто переконаний, що день буває добрий
чи поганий, той ні в поганий день не стане

займатися добрими справами, думаючи,
що все робив би він даремно і ні від чого
не отримав би користі через необхідну
властивість дня, ні в добрий день знову не
стане займатися цим, думаючи, що власне
його недбальство ніскільки не пошкодить
йому через щасливу властивість дня: і, таким
чином, у тому та іншому випадку він позбудеться свого спасіння і, вважаючи працю
свою то марною, то надмірною, житиме в
бездіяльності і нечесті”.
У своєму “Слові на новий рік” св. Йоан
Золотоустий зачіпає не лише проблему
марновірства, але й непоміркованості у
спиртному, адже “радість буває не від пияцтва, але від духовної молитви, не від вина,
але від повчального слова”. І цим дає християнам усіх наступних поколінь настанову
щодо святкування Нового року.
“Якщо ж ти хочеш отримати користь і від
першого дня місяця, то чини так: коли ти

побачиш кінець року, то подякуй Владиці,
що Він увів тебе у такий круговорот років;
скрушися серцем, прорахуй час твого
життя, скажи самому собі: дні минають і проходять, роки закінчуються; більшу частину
купівлі ми вже здійснили, а що зроблено
нами доброго?”
Святитель радить не обмежувати це
святкування лише одним днем. “Щасливим
для тебе буде рік у всьому не тоді, коли ти
нап’єшся п’яним у перший день, але коли і
першого, і кожного дня робитимеш бажане
Богові”.
Цей день нічим не відрізняється від
інших, тому, як і їх, його потрібно присвятити
розмові з Богом та ділам милосердя. Адже
“християнинові слід святкувати не в певні
місяці, не в перші дні місяця і не щонеділі,
але все життя провадити в пристойному
його святкуванні”.
Матеріали взято з: dyvensvit.org

Сила віри
В одному селі половина мешканців була
щаслива й весела, а друга половина - бідувала та страждала. Усі, хто потрапляв туди,
з того дуже дивувалися. І ось один із цікавих
вирішив дізнатися в заможного мешканця
села, у чому секрет успішної половини.
Той відповів:
- Колись ми всі жили однаково бідно. Та
одного разу до нас приїхав чоловік, який
навчив нас, як стати щасливими.

- Чому ж ті, які дізналися про це, не розповіли секрет усім мешканцям? Адже тепер
чимало з вас живуть у злиднях, - висловив
свій подив гість.
- Кожен із нас добре знає, що в нього є можливість стати заможним.
- Чому ж тоді половина населення бідує?
- Вони знають секрет, але вони в нього не
вірять!
Із книги "Чаша мудрості"

Розумій молитву
8) Служитель таїнства Хрещення
Таїнство Хрещення звичайно звершує священик як духовний отець парафіяльної
спільноти, до якої приєднується новоохрещений. Однак, якщо людині загрожує
небезпека смерті, її може охрестити кожен
християнин. Тоді Хрещення здійснюють
триразовим поливанням хрещеника водою
і словами: «Хрещається раб Божий (або раба
Божа) (ім’я) в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.

Амінь». Якщо людина, яка в небезпеці смерті
прийняла Хрещення без повного літургійного обряду, не померла, то її приводять
до священика, щоб він довершив Чин Хрещення, а також звершив таїнство Миропомазання. Святі Таїнства Хрещення і Миропомазання приймають тільки раз у житті,
оскільки, народившись Святим Духом у Христі, ми назавжди залишаємося дітьми Отця.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 423

Розклад богослужінь

Анонси

Понеділок 31.12 – Св. мч. Севастіяна і дружини
його.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Подячний Молебень за прожитий 2018 рік
18:30 – Панахида
23:30– Божественна Літургія, частування

31 грудня – Поминальна панахида за
Архиєрея Любомира Гузара (Крипта
Патріарший Собор Воскресіння Христового)
1 січня - Новий рік.
7 січня - РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
8 січня - Собор Пресвятої Богородиці.

Розпорядок Різдвяних Святкувань
П’ятниця 04.01 –Св. влкмчц. Анастасії.
10:00 – Царські часи
Неділя 06.01 - Неділя перед Різдвом Христовим,
святих Отців. Навечір’я Різдва Христового.
Св. прпмчц. Євгенії.
17:00 –Велике Повечір’я з Литією
Понеділок 07.01 - РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
05:00 – Утреня, Архиєрейська Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Коляда
Вівторок 08.01 - Собор Пресвятої Богородиці. Св.
свщмч. Євтимія
07:30 - Божественна Літургія
09:00 - Божественна Літургія
18:00 - Вечірня
18:30 - Божественна Літургія
Середа 09:01 - Св ап. первомч. й архидиякона
Стефана
07:30 - Божественна Літургія
09:00 - Божественна Літургія
18:00 - Вечірня
18:30 - Божественна Літургія

Дякуємо Богу за дар служіння!
18 грудня святкував 7-му річницю
свячень о. Андрій Гах, душпастир
Патріаршого Собору. Вітаємо о. Андрія,
бажаємо міцного здоров’я, сили та мужності
для праці у Христовому винограднику!

Акція «Різдвяна зірка» відбувається другий
рік поспіль. Вона спонукає молодих людей
в Різдвяний час звіщати радісну новину про
народження Спасителя Світу і бути нею для
тисячі потребуючих дітей. Діти, молодь та
дорослі ходять від будинку до будинку з колядами, прославляють народження Христа,
приносять мир в людські домівки і приймають пожертви на душпастирські та соціальні
проекти на парафіях Київської архиєпархії
УГКЦ для дітей та молоді.

Подяка!
У неділю 16 грудня 2018 р. Б. Відбулася збірка
коштів для фонду «Андріїв гріш» загальна
сума коштів 13 403 грн. 220 доларів США. Кошти спрямовані для тих, що страждають від
війни в Україні. Складаємо щиру подяку всім
парафіянам за складену пожертву! Нехай
Всемилостивий Господь, винагородить Вас
потрібними ласками!

Душпастирі тижня
о.
о.

Віталій Герасимів - (096) 380 93 43
Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
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