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Неділя 3-тя Великого посту, Хрестопоклонна.  
Свв. сорок мчч., замучених у Севастійськім озері.

Апостол:  Євр. 311 зач. 4, 14 – 5, 6.

Браття, маючи великого архиєрея, що пройшов 
небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віро-
визнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який не 
міг би співчувати нашим недугам; він бо зазнав усього 
подібно, як і ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям 
до престолу благодаті, щоб отримати милость і найти 
благодать для своєчасної помочі.

Кожен бо архиєрей, узятий з-між людей, настанов-
ляється для людей у справах Божих, щоб приносив 
дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати нетя-
мущим та тим, що заблудили, бо й сам він ввесь у 
немочах, і тому має як за людей, так і за себе самого 
приносити жертви за гріхи. Достоїнства ж цього ніхто 
не бере собі, але той, хто покликаний Богом, як Арон. 
Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архи-
єреєм, бо вона від того, який до нього мовив: Син мій 
єси, я сьогодні родив тебе. Як і на іншому місці каже: 
Ти священик навіки по чину Мелхиседека.

Євангеліє: Мр. 37 зач. 8, 34 – 9, 1.

Сказав Господь: – Коли хто хоче йти 
за мною, хай зречеться себе самого, 
візьме на себе хрест свій та йде слі-
дом за мною. Бо хто хоче спасти свою 
душу, той її погубить; а хто погубить 
свою душу мене ради та євангелія, той 
її спасе. Яка бо користь людині здобути 
світ увесь і занапастити свою душу? Що 
бо людина може дати взамін за власну 
душу? Хто, отже, буде соромитися мене 
й моїх слів перед цим родом перелюб-
ним та грішним, того буде соромитися 
Син чоловічий, коли прийде у славі 
Отця свого зі святими ангелами.

І сказав їм: – Істинно кажу вам: є деякі з 
отут присутніх, що не зазнають смерти, 
аж поки не вздріють царства Божого, 
що прийде у могучості.



Взявши до уваги особливий стан запрова-
джений в Україні, у зв’язку із недопущен-
ням поширення епідемії коронавірусу, 
відповідно до рішення Кабінету Міністрів 
України від 17 березня 2020 р. про забо-
рону проведення всіх масових (культур-
них, розважальних, спортивних, соці-
альних, релігійних, рекламних та інших) 
заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, 
постановляємо:
1. виконувати розпорядження цивільних 
органів влади та дотримуватися санітар-
них норм;
2. надаю канонічну диспензу усім вірним 
Київської Архиєпархії УГКЦ від обов’язку 
фізичної присутності на Божественній 
Літургії у неділі і свята, натомість залишаю 
обов’язок брати участь у Божественній 
Літургії, яка транслюється медійними засо-
бами (інтернет, телебачення, радіо) або 
принаймні однієї години спільної чи осо-
бистої молитви та читання Святого Письма 
на час карантину;
3. людям в зоні ризику (старшого віку, 
батькам з малими дітьми, особам з озна-
ками респіраторних інфекцій, тих, хто 
недавно повернувся з-за кордону і хто з 
ними проживає) залишатися вдома, щоб 
не наражати себе та інших на небезпеку 
зараження;
4. дотримуватись припису щодо присут-
ності 10 осіб на богослужінні є не тільки 

відповідальністю священника, але кож-
ного вірного;
5. де це можливо, запровадити вживання 
гучномовця, для транслювання богослу-
жіння надворі;
6. де це можливо, зберігати відстань між 
вірними не менше 1,5 м; 
7. де це можливо, збільшити кількість 
Літургій у неділю та свята;
8. в часі Сповіді дотримуватись особливих 
санітарних норм та гігієни;
9. в часі Причастя після кожного причас-
ника протирати ложечку дезінфікуючим 
розчином;
10. в храмах, де є дзвіниці, кожного дня о 
11.55 робити передзвін;
11. де це можливо, запровадити щоденні 
Молебні за оздоровлення о 12.00;
12. продовжити практику молитви о 21.00 
за Україну, за оздоровлення хворих, за 
лікарів;
13. користати з онлайн трансляцій бого-
служінь на сайті УГКЦ та Київської Архи-
єпархії: 12.00, щодня - Молебень; 11.00, 
неділя – Божественна Літургія;
14. не піддаватись паніці, об’єктивно пере-
віряти інформацію, дотримуватись «інфор-
маційної гігієни».
Благословення Господнє на Вас!
+ Святослав
+ Йосиф Мілян,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Київської Архиєпархії УГКЦ

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua



    

Святе Передання називає диявола та його 
ангелів ворогами людського роду й про-
тивниками спасіння. Найтяжчим випадком 
панування диявола над людиною є одер-
жимість. Для звільнення людини від одер-
жимості Церква використовує особливі 
молитви, які складають Чин екзорцизму – 
вигнання диявола. Цей Чин може звершувати 
тільки екзорцист – священик, поставлений на 
це служіння з благословення єпископа. Боже-
ственна благодать через молитву екзорциста 
визволяє людину з-під влади лукавого.

Г. Особливі моління
3. Екзорцизм

Одержимість трапляється за допу-
стом Божим через грішне й нерозка-
яне життя чи іншу причину, коли люди 
фізично або психічно узалежнюються 
від «підступів лукавого». Проте, здобу-
ваючи владу над тілом і волею особи, 
диявол ніколи не зможе стерти образу 
Божого в ній, тому людина, за молит-
вою Церкви, завжди зможе визволитися 
з-під влади диявола.

Маріє, ти завжди сяєш на нашій дорозі 
як знак спасіння та надії. Ввіряємося Тобі, 
Здоров’ю хворих, Яка під хрестом єдналася з 
болями Ісуса, зберігаючи стійкою Свою віру. 

Ти, що є Спасінням римського люду, 
знаєш, чого потребуємо, й ми упевнені, що 
подбаєш про все, аби, як у Кані Галилейській, 
повернулися радість і свято після цієї хвилини 
випробування. 

Допоможи нам, Мати Божественної 
Любові, підкорятися волі Отця та чинити 

те, що нам скаже Ісус, Який взяв на Себе 
наші страждання та обтяжився нашими 

болями, аби через хрест привести нас до 
радості воскресіння. Амінь.

Під Твою милість прибігаємо, 
Пресвята Мати Божа. Не погорди 

благанням нас, що переживаємо 
випробування, й визволи нас від 

всілякої небезпеки, о преславна й 
преблагословенна Діво.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 522-523

Молитва Святішого Отця:



Джерело: Катехитична Комісія УГКЦ
Художник: Мар'яна Качмар-Фляк 

Подяка за пожертви!
У неділю, 08 березня 2020 р. Б., на 
нашій парафії відбувся збір коштів на 
лікування (досить рідкісна хвороба) 
для Ірини Вольбин, дружини диякона 
Юрія Вольбина, що служить в нашому 
соборі. Загальна сума пожертв 
становить, 25 476 грн. та 250 доларів.  
Пам’ятаймо, що наша лепта є тим 
ділом милостині, яке є практичним 
вираженням нашої молитви за інших 
та християнської любові!
Просимо про молитву оздоровлення.
Хто має можливість ще допомогти 
родині диякона Юрія, то пожертву 
можна скласти на картковий рахунок 
пані Ірини 5168 7450 1247 5601
або безпосередньо через 
адміністратора Собору - о. Ніканора.

Душпастирі тижня
о. василь Барна     - (098) 642 25 02
о. андрій Бонис     - (068) 011 11 86

Розклад богослужінь
Понеділок 23.03 - Св. мч. Кодрата і тих, що з ним.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
12:00 – Молебень за здоров’я наживо від Живе телебачення
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів.

Вівторок 24.03 - Св. Софронія, патріарха Єрусалимського.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
12:00 – Молебень за здоров’я наживо від Живе телебачення
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Середа 25.03 - Прп. й ісп. Теофана Сигріянського.  
Св. Григорія Двоєслова, папи Римського.  
Свщмч. Еміліяна Ковча, пресв..

07:30 – Утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (сорокоусти)
12:00 – Молебень за здоров’я наживо від Живе телебачення
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Четвер 26.03 - Перенесення мощів св. Никифора, 
патріарха Царгородського.

07:30 – Утреня, часи, обідниця
12:00 – Молебень за здоров’я наживо від Живе телебачення
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

П’ятниця 27.03 - Прп. Венедикта.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (сорокоусти)
12:00 – Молебень за здоров’я наживо від Живе телебачення
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів
19:00 – Молебень за здоров’я

Субота 28.03 - Субота заупокійна. Св. мч. Агапія і з ним 
шести мчч..

07:30 – Божественна Літургія (за померлих).
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення).
18:00 – Всенічне: Велика Вечірня та Утреня

Неділя 29.03 - Неділя 4-тя Великого посту.  
Свв. мчч. Савина й Папи.

07:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
09:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого 
наживо від Живе телебачення
18:00 – Вечірня. Акафіст за жертводавців.
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