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Слово Боже
Апостол: Еф. 224 зач. 4, 7-13.
Браття, кожному з нас дана благодать в міру
Христових дарів. Тому й сказано: Зійшовши на
висоту, полонив він полонених, і дав людям
дари. Те «зійшовши» що означає, як не те, що
він був зійшов униз у найнижчі частини землі?
Той же, хто був зійшов униз, є той самий, що
зійшов вище всіх небес, щоб усе наповнити. І
він настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, пастирями, і
вчителями, для вдосконалення святих на діло
служби, на будування тіла Христа, поки ми
всі не дійдемо до єдности у вірі й до повного
пізнання Божого Сина і не станемо дорослим
мужем, у міру повного зросту, повноти Христа.
Предтечі: Апостол: Ді. 42 зач. 19, 1-8.
В тих днях, як Аполлос був у Коринті, Павло,
пройшовши через горішні околиці, прибув
у Ефес і, найшовши там деяких учнів, спитав
їх: – Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли: – Ми й не чули, що є
Святий Дух. 3. І він спитав: – Яким хрищенням
ви христились? Ті відповіли: – Хрищенням
Івана. Тоді Павло промовив:– Іван христив
хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по
ньому прийде, тобто
в Ісуса. Почувши це,
вони христились в
ім'я Господа Ісуса.
Як Павло поклав на
них руки, Дух Святий
зійшов на них, і вони
почали
говорити
мовами і пророкувати. Було ж їх усього
яких
дванадцять
чоловіків. Увійшовши
у синагогу, три місяці
там промовляв відважно, змагаючися
й переконуючи про
царство Боже.

20 січня 2018
27 січня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє від Мт. 4 зач. 8, 12-17.
В тому часі зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і
оселивсь у Капернаумі, що при морі, на границях
Завулона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був
пророк Ісая: О земле Завулона та земле, Нафталі,
приморський шляху, країно за Йорданом, поганська Галилеє! Народ, який сидів у темноті, побачив
велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти,
зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати й говорити: Покайтесь, бо царство небесне
близько.
Предтечі: Євангеліє: Йо. 3 зач. 1, 29-34.
В той час бачить Іван Ісуса, що йде до нього, і каже:
– Ось Агнець Божий, який бере геть гріх світу. Це
той, про якого казав я: за мною йде муж, сущий
передо мною, бо він був раніш за мене. Я його не
знав. Та я на те прийшов, христячи водою, щоб
він був об'явлений Ізраїлеві. І тоді Іван свідчив,
кажучи: – Я Духа бачив, що, мов голуб, сходив з
неба й почив на ньому. Я його не знав, але той, хто
послав мене христити водою, сказав мені: над ким
побачиш Духа, який сходить і над ним почиває, той
христить Духом Святим. І я бачив і зазвідчив, що він
– Син Божий.

Що потрібно знати про йорданські відвідини
Наша Церква у січні переживає декілька великих свят — Різдво Христове,
„старий“ Новий Рік і Святого Василія Великого, празник Богоявління — Хрещення
Господнього у Йордані. Кожне свято супроводжують особливі звичаї: колядки,
якими прославляємо Новонародженого Ісуса, засівання, коли бажаємо миру,
здоров’я і добра, а також душпастирські відвідини з благословенням йорданською
водою вірних та осель.
Що ж важливо знати нашим християнам про окроплення йорданською водою та
відвідини священиком наших домів?
Душпастирські відвідини чи візит священика (пароха) до своїх вірних (парафіян) із благословенням йорданською
водою — це гарний звичай нашої Церкви для особистої зустрічі та знайомства
вірних зі своїм священиком-душпастирем. Такі відвідини відбуваються в період
від Богоявлення Господнього (19 січня)
аж до Стрітення Господнього (15 лютого).
Щоб священик зміг прийти і поблагословити Вашу домівку, Ви повинні уважно
слухати оголошення у парафіяльному
храмі щодо способу і часу таких відвідин
(у парафіях сільських місцевостей оголошують ці деталі відвідин по богослужіннях, а в міських парафіях вірні, зазвичай,
записуються у храмі або ж домовляються
зі священиком особисто). До своєї оселі
слід впускати тільки знайомого священика, якого Ви знаєте в обличчя або
бачили у вашому храмі.
Відвідини священика враховують такі
моменти: спільну молитву, окроплення
оселі всієї або ж її частини (як забажає
родина) свяченою водою та спілкування
зі священиком. Це особлива нагода
для вірних запитати священика все, що
непокоїть або що є незрозумілим у справах віри, моралі чи життя Церкви. А для
священика – це нагода, щоби дізнатися
більше про родину, про її потреби, про
те, чи родина живе по-християнськи: в
мирі з ближніми, чи всі охрещені, чи вінчані у храмі, чи відвідують недільні богослужіння, тощо.
Гарно, коли молитва відбувається у

вітальній кімнаті, а не при вході, в коридорі. На столику або перед іконою запалюють свічку і всі присутні в домі беруть
участь у спільній молитві. До молитви
треба покликати всіх, хто проживає в
домі чи всіх, хто на той час в домі перебуває (наприклад, гості).
Священик, який приходить до вашої
оселі, щоб її благословити, символізує
прихід самого Ісуса Христа, тому до
цього приходу варто приготуватися і
серйозно віднестися, бо сам Ісус сказав
до апостолів: «Хто вас приймає, мене
приймає» (Мт. 10, 40), а також: «В який
же дім не ввійшли б ви, скажіть перше:
Мир домові цьому! І коли там є котрийсь
син миру, мир ваш покоїтиметься на
ньому; а коли ні, до вас він повернеться»
(Лк. 10, 5-6).
Запрошувати і приймати священика
у своєму домі є привселюдним (публічним) визнанням віри в Ісуса Христа та
своєї приналежності до певної парафії,
єпархії і Вселенської Христової Церкви.
Тому, з вдячності за віру Христову і святу
Церкву, робіть це щиро і відкрито.
Окроплення йорданською водою
символізує очищення дому і всіх, хто в
ньому проживає від усякого зла силою
Ісуса Христа, силою Хреста Господнього
та спільною щирою молитвою. Особливу силу йорданська вода отримує від
джерела всякої сили – від Ісуса Христа,
Який своїм зішестям у йорданські води,
освятив їх. Подібно і сьогодні кожна
вода, освячена священиком в часі Бого-

явління, отримує особливу силу відганяти наступи диявола та захищати оселі і
людей від всякого зла і всякого гріха
Окроплення йорданською водою не
замінює таїнства очищення – Покаяння
(Сповіді), яке все ж таки залишається
єдиним і необхідним для того, щоб могти
єднатися з Господом Ісусом Христом у
Святому Причасті.

Купання в річках, водоймах чи купелях
в день Богоявлення є звичаєм нашого
народу і не має відношення до церковних богослужінь, не замінює обов’язкової присутності на Святій Літургії у
храмі та участі у великому йорданському
водосвятті.

Присутність священика у вашій оселі
є також гарною нагодою віддячитися
особисто за парафіяльне служіння.
Тут йдеться про добровільну грошову
пожертву. Гарно, коли християни беруть
активну участь в житті Церкви і матеріально підтримують різні парафіяльні
ініціативи. Саме в часі йорданських відвідин можна дізнатися у священика про
потреби парафії і
в чому конкретно
можна допомогти
чи в яких проектах
взяти участь.
Ці душпастирські
відвідини
родин, є прекрасною нагодою для
того, щоб спілкуватися особисто священику з вірними
та показати турботу Матері Церкви про своїх дітей.
Тому, бажаємо вам і
собі пережити з великою любов’ю ці дні
душпастирських відвідин. Нехай присутність священика у вашому домі та ваша
спільна молитва стане нагодою наблизитися до Господа і до Святої Церкви Христової.
Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розумій молитву
Святе Таїнство Миропомазання
2) Царське, священиче і пророче служіння
Через Миропомазання християнин отримує дар Святого Духа, щоб бути «хоробрим і
переможним подвижником Христа», «завжди
готовим Його ради терпіти й з любов’ю
умерти», щоб «зростати в усіх чеснотах», щоб
дозріти «в людину досконалу в міру росту
повноти Христової» (пор. Еф. 4, 13). Усе це
християнин осягає «силою, діянням, благодаттю й зшестям Пресвятого Духа».

Як після хрещення в Йордані Святий Дух
провадить Христа у Його спасительній місії,
як після сходження на апостолів у день П’ятдесятниці провадить спільноту Церкви, так і
в таїнстві Миропомазання Святий Дух дарує
кожному християнинові здатність розпізнати й здійснити своє покликання до спасіння і переображення світу.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 426-427

Розклад богослужінь

Оголошення

Понеділок 21.01 – Прп. Георгія Хозевіта.
Прп. Домініки. Еміліяна ісп
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Матері в молитві

Дорогі у Христі! У нашій Церкві є
гарна традиція пастирських відвідин
з Йорданською водою, де священик
навідує вірних, уділяючи благословення,
та спілкується з ними. Це є гарним
моментом братерства. Хто бажав би
глибше зануритись у Таїнство Богоявління,
просимо записатися в книгарні.

Вівторок 22.01– Св. мч. Полієвкта.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, спільна коляда
Середа 23.01 - Пратулинських мчч. Св. Григорія, єп.
Ниського, Прп. Дометіяна єп. Мелітинського
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, спільна коляда
Четвер 24.01 – Прп. Теодосія,
спільнотного життя начальника.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, спільна коляда
П’ятниця 25.01 – Св. мчц. Татіяни.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг, спільна коляда
Субота 26.01 – Субота по Богоявленні.
Свв. мчч. Єрмола і Стратоніка.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія(за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 27.01 - Неділя 35-та по Зісланні Святого
Духа. Віддання празника Богоявлення.
Прпп. отців у Синаї і Раїті повбиваних.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, спільна коляда
Станьте підписником «Вісника
Собору» - напишіть до редакції

20 січня 2019 року о 18:00, у рамках Тижня
молитов за єдність християн відбудеться
міжконфесійний Молебень у храмі Святого
Василія Великого УГКЦ.
Цього дня молитимуться Блаженніший Святослав,
Глава УГКЦ, єпископи Католицької, Православної
та Протестантських Церков, які спільно з
християнами усього світу солідаризуються у
своєму бажанні єдності християн.

Оголошено конкурс на кращий ескіз
відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Ордена
митрополита Андрея Шептицького.
За довідками звертатися до координатора –
п. Устима, +38 0962925594, e-mail: ustym_kh@ukr.net

Вітаємо!
Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав з нагоди
10-ліття ПасторальноМіграційного Відділу (ПМВ)
іменував секретаря ПМВ та
душпастиря Патріаршого
Собору Воскресіння
Христового о. Андрія Гаха
протоієреєм та уділив право
носити золотий нагрудний хрест. Вітаємо
всесвітлішого протоієрея Андрія Гаха.
Бажаємо здоров’я, сили, мудрості, любові
для подальшої праці у Христовій Церкві!

Душпастирі тижня
о.
о.

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