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Слово Боже
Апостол: Кол. 258 зач. 3, 12-16.
Браття, вдягніться, як Божі вибрані, святі
й любі, у щире милосердя, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість,
переносячи один одного й прощаючи
один одному взаємно, коли б хто мав
на кого скаргу. Як Господь простив вам,
так і ви прощайте. Над усе це вдягніть
любов, зв'язок досконалости, і нехай
панує в серцях ваших мир Христа, до
якого ви були покликані в одному тілі,
і будьте вдячні. Слово Христа нехай
у вас пробував у всій своїй повноті:
навчайтесь всякої мудрости й напоумляйте одні одних; співайте Богові з
подякою від свого серця псалми, гимни
та духовні пісні.

(на неділю)

Євангеліє від Лк. 91 зач. 18, 18-27.
В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи: – Учителю добрий, що мені робити,
щоб успадкувати життя вічне? Ісус озвавсь до нього:
– Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба
один Бог. Ти заповіді знаєш: не чужолож, не вбивай,
не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той
відповів: – Все це я зберіг змалку. Почувши те, Ісус сказав до нього: – Одного ще тобі бракує: продай усе, що
маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі; тоді
приходь іди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього
й мовив: – Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в
царство Боже! Легше пройти верблюдові крізь вушко
в голці, ніж багатому ввійти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали: – Хто ж тоді може спастися? Він відповів:
– Неможливе в людей – можливе в Бога.

Неможливе в людей – можливе в Бога

Термін придатності "освяченої води"
У Католицькій і Православній Церквах є традиція освячувати воду. Чи має ця
вода «термін придатності» і скільки зберігає свою силу?
Щодо освяченої води, то зазвичай
її міняють щороку, але просто для
того, щоб вона була свіжіша; «терміну
придатності» як такого свячена вода не
має і свою силу не втрачає; це, швидше,
«технічне» питання. Але в Церкві ми
щороку освячуємо воду і тому її можна
оновити.
Якщо за рік вода ще залишилася, то
можна полити нею, наприклад, квіти,
рослини, щоб просто не виливати.
Так само, як інші освячені предмети,
якими вже не користуються — образки,
іконки, вервички, — їх, щоб не викидати
на сміття, спалюють.
До освяченої води треба ставитися,
як і до інших сакраменталій, — як до
зовнішнього знаку, що допомагає
зрозуміти певні речі, правди віри.
Треба розрізняти благословення і
освячення води. Звичай освячувати воду
сягає ще часів Старого Завіту. Подія, яка
дала початок християнській традиції
освячення води, — це хрещення Ісуса
Христа в Йордані. У Католицькій Церкві
воду почали освячувати за часів папи
Олександра І на початках християнства.
Є також урочисті форми освячення
води. Насамперед, у Літургії Великої
Суботи. Під час цього обряду великодню
свічку — пасхал — тричі опускають у
воду, а священик промовляє відповідні
молитви.
Також воду можна освячувати і поза
Літургією. Цей обряд звершує духовна
особа: єпископ, священик або диякон,
проказуючи відповідні молитви. У
Римському Месалі є декілька їхніх
форм. Католицька Церква приймає,
що через обряд освячення води
сходить особливе благословення, яке

дає воді силу освячувати інші речі.
Освяченою водою можна окроплювати
людей, місця, різні предмети, худобу,
засоби
пересування
тощо.
Цей
обряд — не таїнство, а сакраменталія.
Сакраменталіїї — це священні обряди
або предмети, освячені під час цих
обрядів. До сакраменталій належить
також благословення предметів або
людей, посипання попелу в Попільну
Середу тощо, а також освячена вода,
ікони, розп’яття, свічки і вервички та
інше. Свячену воду використовують теж
під час екзорцизмів.
Освячена вода зберігається в так
званих асперсоріумах (лат. aspersorium)
— кам’яних або металевих посудинах.
У Східній традиції особлива вага
надається воді, освяченій на Водохреща;
її зберігають протягом року і вживають
при різних хворобах, вмиваються
нею, кроплять помешкання, худобу,
вулики. Хрещенська вода називається
грецькою аґіасма.
До свяченої води не слід ставитися як
до магічного засобу. Але в Церкві є різні
думки щодо цілющої дії освяченої води.
Дехто вважає, що вода — це символ, а її
сила — в молитві. Інші кажуть, що сама
вода має цілющу силу (наприклад, вода
з Лурда). Але питання в тому, чи хтось
зцілюється за допомогою води, чи за
допомогою віри.
Вода — це лише допоміжний засіб,
щоб ми краще увійшли в духовність,
бо за освяченням води стоїть або
Пасхальна таємниця, або таємниця
хрещення Христа. Її цінність у тому, що
вона насамперед веде нас до цих подій,
а не в тому, що має якусь магічну силу.
о. Віталій Осмоловський, credo.pro

Притча про багатство
Одного разу батько багатої сім'ї вирішив
узяти свого маленького сина у село, на
ферму, щоб показати синові, наскільки бідними можуть бути люди. Вони провели день
і ніч на фермі у дуже бідній сім'ї. Коли вони
повернулися додому, батько спитав свого
сина:
- Як тобі, сподобалася подорож?
- Це було чудово, тату!
- Ти побачив наскільки бідними можуть бути
люди? - Запитав батько.
- Так.- І чому ти навчився з цього?
Син відповів:
- Я побачив, що у нас є собака в будинку, а
у них чотири пса. У нас є басейн посеред
саду, а у них - бухта, якій не видно краю. Ми
освітлюємо свій сад лампами, а їм світять

зірки. У нас патіо на задньому дворі, а у них
- цілий горизонт.
Батько втратив мову після цієї відповіді сина.
А син додав:
- Спасибі, тату, що показав мені наскільки
багаті ці люди.
Чи не правда, що все це залежить від того, з
якої точки зору дивитися на світ?
Маючи ЛЮБОВ, ДРУЗІВ, РОДИНУ, ЗДОРОВ'Я,
ДОБРИЙ НАСТРІЙ і позитивне ставлення до
життя, ви отримаєте все!
Але от купити що-небудь з вищеперелічених речей неможливо. Можна придбати
будь-які уявні матеріальні блага, навіть
запастися ними на майбутнє, але якщо ваша
душа не наповнена, у вас немає нічого!
Матеріали взято з: kyrios.org.ua

Розумій молитву
Святе Таїнство Миропомазання
3) Чин Миропомазання
Чин Миропомазання звершують відразу
після Хрещення, бо де життя, там і дихання.
Святе Миро – пахуча суміш олії та багатьох
ароматичних речовин – символізує багатство й розмаїття духовних дарів, що їх Святий Дух дарує новонародженому в Христі.
«Не думайте, що Миро є звичайним миром;

як хліб по освяченні не є звичайним хлібом
у Євхаристії, а є Тіло Христа, так і святе Миро
не є звичайним миром після освячення –
воно стало даром Христа, і завдяки присутності Святого Духа у ньому є Божа сила».
Священик уживає Миро, яке у Великий Четвер освятив Глава помісної Церкви, що свідчить про єдність Церкви.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 428

Оголошення

Розклад богослужінь
Понеділок 28.01 – Прпп. Павла Тивейського і Йоана
Кущника.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Матері в молитві
Вівторок 29.01 – Поклін чесним оковам св. ап. Петра
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Коляда
Середа 30.01 – Прп. й богоносного Антонія Великого.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Коляда

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.
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

Четвер 31.01 – Свв. архиєпп. Олександрійських
Атанасія й Кирила.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Коляда
П’ятниця 01.02 – Прп. Макарія Єгипетського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг,
Коляда
Субота 02.02 – Прп. й богоносного Євтимія Великого.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Утреня, Коляда
Неділя 03.02 – Неділя 36-та по Зісланні Святого
Духа. Прп. Максима Ісповідника.
Св. мч. Неофіта. Свв. мчч. Євгенія, Кандида,
Валеріяна й Акили.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Коляда
Станьте підписником «Вісника
Собору» - напишіть до редакції
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