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Неділя 14-та по Зісланні Святого Духа.  
Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці.

Апостол: 2 Кор. 170 зач. 1, 21 - 2, 4.
Браття, той, хто утверджує нас з 
вами у Христі і хто помазав нас, то 
Бог,  який поклав на нас свою печать 
і дав у наші серця завдаток Духа. Я 
ж призиваю Бога на мою душу, що 
я, щадячи вас, не прийшов більш у 
Коринт. Не наче б ми панували над 
вашою вірою, але ми хочемо співп-
рацювати вам на радість; бо ви щодо 
віри стоїте твердо.
Я постановив не приходити до вас 
знов у смутку; бо коли я вам зав-
даю смутку, хто мене розважить, як 
не той, що зазнає від мене смутку? 
Написав я, отже, щоб, коли прийду, 
не мати смутку від тих, від кого мені 
належалася б радість; бо я відносно 
вас певний, що моя радість – радість 
усіх вас. З великого бо горя та туги 
серця писав я вам, і крізь ревні 
сльози, не щоб ви сумували, але щоб 
знали мою любов до вас надмірну

Богородиці: Євангеліє: Лк. 54 зач. 10, 38-42; 11, 27-28.
В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у 
неї сестра, що звалася Марія; ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопо-
талася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона й каже: – Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя 
лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї і промовив: 
– Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала 
кращу частку, що не відніметься від неї.
Коли він говорив це, якась жінка підняла голос з-між народу і сказала до нього: – Щасливе 
лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався: – Щасливі ті, що слухають слово 
Боже і зберігають його.

Ряд.: Євангеліє: Мт. 89 зач. 22, 1-14.
Сказав Господь притчу оцю:
Царство небесне схоже на царя, що справив своєму 
синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запро-
шених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він 
знову послав інших слуг, кажучи: – Скажіть запроше-
ним: ось я зготував обід мій, зарізано волів та годовану 
худобу, все готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехту-
вали й пішли геть, хто на власне поле, хто до свого кра-
марства; інші ж, схопивши слуг, знущалися з них і вбили. 
Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих 
убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слу-
гам: – Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, 
отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на 
весілля. Вийшли ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого 
тільки спіткали, і злих і добрих, так що весільна світлиця 
була повна гостей.  Як же ввійшов цар, щоб подивитися 
на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у 
весільну одіж,  і сказав до нього: – Як ти ввійшов сюди, 
друже, не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар 
промовив до слуг: – Зв'яжіть йому ноги й руки й киньте 
геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. 
Багато бо покликаних, але мало вибраних. 



Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про Богоро-
дицю як Матір і Вчительку ніжної любові. Десять основних думок владики 
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

Людяність індивідууму виявляється в 
першу чергу у його взаєминах з іншими. 
Місяць тому, 22 липня 2020 року Папська 
Академія «За життя» опублікувала документ 
«Humana Comunitas в епоху пандемії. Неак-
туальні роздуми про відродження життя» [1]. 
Представляючи цей документ, архиєпископ 
Вінченцо Палья, очільник Папської Академії 
«За життя», пригадав Лист Папи Франциска з 
нагоди 25-ліття Академії, в якому Вселенський 
Архиєрей закликав замислитися над стосун-
ками, які об’єднують людську спільноту та 
породжують спільні цінності. При цьому архи-
єпископ Палья зазначив, що пандемія Covid-
19, з одного боку, показує, наскільки всі люди 
взаємозалежні, а з іншого, підкреслює існуючі 
нерівності. Ієрарх додав, що перед людством 
постає нагальне запитання: кожен намагати-
меться врятувати себе, прямуючи вперед, чи 
спільна уразливість вчинить нас людянішими? 

Вплив пандемії на стосунки між людьми 
можна було помітити неозброєним оком. Рап-
том люди почали дивитися одне на одного 
як на потенційну небезпеку і загрозу. Нас 
застерігали від обіймів, від рукостискання, 
закликали підтримувати фізичну дистанцію 
одні до одних. У випадку захворювання між-
людські зв’язки були виставлені на ще більш 
радикальні випробування: повна самоізоля-
ція, відсутність будь-якого фізичного контакту, 
неможливість пригорнути кохану особу до 

грудей, щоб заспокоїти, взяти її за руку, просто 
побути поряд, щоб дати відчути свою близь-
кість, співчуття і ніжну любов, яка, як відомо, 
більше виражається жестами, ніж словами. 
Коли помирала кохана людина, яка хворіла 
на covid-19, найближчі були змушені погоджу-
ватися на похорон у часто дуже нелюдських 
умовах. Як дорікнув один італійський єпископ 
на основі їхнього досвіду місцевій італійській 
владі: «Ви нас змусили хоронити людей, як 
собак… Люди дуже страждали, бо допуска-
лися лише 15 осіб…».

Особливих випробувань зазнали у ці зимо-
во-весняні місяці, коли були запроваджені 
карантин та пов’язані з ним обмежувальні 
заходи, групи людей, які і до цього часу були 
дуже вразливими та часто позбавленими еле-
ментарної опіки і захисту. Йдеться передовсім 
про самотніх, людей похилого віку, а осо-
бливо — безхатченків. Останні, в умовах, коли 
закрилися громадські вбиральні та пункти 
харчування, а багато благодійних організа-
цій призупинили свою діяльність, були часто 
полишені напризволяще, або на ласку окре-
мих жертовних волонтерів та благодійників, 
просто — людей доброго серця, які зуміли у 
цей непростий час відірватися від себе і звер-
нути увагу на ближнього.

На великі випробування були виставлені 
рівно ж відносини всередині сімей. З одного 
боку, час карантину дав можливість віднайти 
членам сім’ї час, якого завжди так «не виста-
чало» одне для одного, для дітей, для домаш-
ніх справ. Папа Франциск зауважив в цього-
річному пасхальному Зверненні «Urbi et orbi», 
що «для багатьох залишатися вдома стало 
нагодою застановитися, зупинити шалені 
ритми життя, перебувати з власними рідними 
і втішатися їхньою близькістю».

З іншого боку, однак, тривале перебу-
вання вдома виставило міжлюдські стосунки 
на іспит, який не завжди було легко скласти. 
У цьому контексті пригадую анекдот, що зро-

"Пандемія Covid-19. Іспит на якість наших  
міжлюдських відносин", — владика Богдан Дзюрах



 

Богослужіння літургійного, або церковного, 
року побудовані на нерухомому і рухомому 
циклах, перший з яких пов’язаний з незмін-
ними датами року, а другий – із змінною датою 
Пасхи. Літургійний рік пов’язаний з астроно-
мічним роком так, щоб, споминаючи, уприсут-
нюючи й переживаючи в богослужіннях усі 
найважливіші події історії спасіння, увінчати рік 
благістю Божою.

Церковний рік розпочинається 1 вересня, 
яке за старим стилем випадає на 14 вересня 
календарного року. Два стилі обчислення 
літургійного року (старий і новий) утворилися 
через те, що за кожних 128 років календарний 
рік відстає від астрономічного на одну добу. 

3. Річне коло богослужінь

Для відновлення відповідності між календар-
ним і астрономічним роками Римський папа 
Григорій ХІІІ провів 1582 року календарну 
реформу, вилучивши з тодішнього обрахунку 
року десять діб. Так виникли новий і старий 
стилі, або григоріанський та юліанський кален-
дарі. Від часу календарної реформи різниця 
між двома стилями збільшилася до 13 діб і 
зростатиме в майбутньому. Наслідком різних 
способів обчислення є і неоднакова дата 
святкування Пасхи за двома стилями та, від-
повідно, празників рухомого кола: інколи дати 
Пасхи можуть збігтися, але часом різниця може 
сягати і п’яти тижнів.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 565-566

дився в часах карантину: «У санітарній службі 
певного містечка чоловікові повідомили, що в 
нього підозра на коронавірус, та сказали, як 
дальше слід було б поводитися: „Для Вас є два 
варіанти: варіант „А“ — два тижні самоізоляції 
вдома з родиною, або ж варіант „Б“ — …“ — 
Тут чоловік, не дочекавшись продовження, 
відразу випалив: „„Б“, я обираю варіант „Б“! …“.

Як відповідь на цей поважний виклик 
інтернет заполонили публікації з порадами 
психологів і психотерапевтів, як «вижити» 
сім’ї в умовах карантину. Заголовки говорять 
самі за себе: «Сім’я на карантині: як втримати 
спокій та рівновагу, перебуваючи з рідними 
цілодобово»; «Сім’я на карантині: закарпа-
тці розповіли, як організовують час, щоб не 
зійти з розуму»; «Коли вся сім’я на карантині: 

Інструкція виживання (ВІДЕО)»; «Життя з роди-
ною в ізольованому просторі. Як зберегти і 
зміцнити сімейні стосунки під час карантину», 
і т. д. і т. п… Але зауважте, при цьому йдеться 
не про матеріальні труднощі, а саме про пси-
хологічні та духовні, тобто про стосунки. Бо 
пандемія виставила на пробу якість наших 
міжлюдських стосунків, обнаживши, неначе 
хірург скальпелем, усю правду про них. Але 
після «хірурга», як правило, мусить попрацю-
вати добрий «терапевт»…

Хочеться вірити, що більшість наших 
родин, все ж таки, не тільки «вижила» у най-
важчий період карантину, але й прожила його 
з максимальною користю для усіх членів сім’ї, 
не зруйнувавши, а поглибивши стосунки. В 
умовах карантину і Церква змушена була 
застосовувати «нові форми комунікації», кори-
стаючи з технічних досягнень сучасної доби, 
проте, ніяка техніка, ніяка віртуальна мережа, 
навіть якщо називається «соціальною», не 
зможе запевнити справді глибоких міжлюд-
ських відносин, якщо сама не буде «гумані-
зованою», тобто підпорядкованою вищим 
морально-етичним принципам людського 
співіснування.

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua



Душпастирі тижня
о. андрій нагірняк -  (067) 671 30 36
о. Богдан Чурило -    (097) 309 68 69

Розклад богослужінь
Понеділок 14.09 - Начало Індикта, тобто Нового року. 

Пам'ять преп. Симеона Стовпника і матері його, 
Марти. Собор Пресв. Богородиці, що в Міясинах.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Вівторок 15.09 - Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника, 
патріарха Царгородського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня 

Середа 16.09 - Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського. 
Прп. Теоктиста, сопосника великого Євтимія.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 17.09 - Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. 
прор. й боговидця Мойсея.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 18.09 - Свв. прор. Захарії та праведної Єлиса-
вети, батьків чесного Йоана Предтечі

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 19.09 - Спогад про чудо, яке було в Колосах, 
себто в Хонах, від архистратига Михаїла. Св. мч. 
Євдоксія і тих, що з ним. Прп. Архипа.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 20.09 - Неділя 15-та по Зісланні Святого Духа. 
Передсвяття Різдва Пресв. Богородиці.  
Св. мч. Созонтаі.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
IBAN UA973052990000026004006804715
рахунок в UAH/980 
Отримувач: РО, РГ УГКЦ ПАТРIАРШОГО  
СОБОРУ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВОГО
ЄДРПОУ 41467776
у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк 
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій
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† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94
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@sobor.voskresinnia

Ми запрошуємо на курс подружні пари, 
котрі планують чи очікують народження 
дитини! Початок курсу - 5 вересня!
Християнські курси для вагітних "Дар життя" 
— соціальний проект ініціативної групи 
батьків та всіх зацікавлених у темі практику-
ючих християн.
У зв'язку з пандемією відкрилися нові 
виклики онлайн спілкування і ми цей курс 
запускаємо в ширшому форматі, а саме: очні 
зустрічі в місті Києві та їх пряма трансляція 
в закриту групу для учасників з будь якого 
куточку України.
Основні лекції щосуботи впродовж  
10 занять з 5 вересня по 7 листопада з 
10:00-14:00.
Контакти у разі запитань:  
https://www.facebook.com/dar.zhyttya   
Діана Ільницька  (063)-159-52-58

Подяка!
Цілковите видання цього вісника 
здійснюється завдяки щедрій пожертві 
Пана Якова Б. та інших людей. 
Ласкаво просимо читачів молитись за усіх 
жертводавців "Вісника Собору".
Дякуємо за всіляку підтримку, яка надходить 
від Вас для добра Церкви! Хай Господь  
щедро винагородить Вашу доброту!


