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Неділя сиропусна, прощення.
Св. великомч. Теодора Тирона.

Слово Боже
Апостол: Рим. 112 зач. 13, 11 – 14, 4.
Браття, тепер ближче нас спасіння, ніж
тоді, як ми увірували. Ніч проминула,
день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки
темряви й одягнімось у зброю світла. Як
день, поводьмося чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті,
не у сварні та заздрощах; але вдягніться
у Господа Ісуса Христа і не дбайте про
тіло в похотях. Слабкого у вірі приймайте,
не вступаючи з ним у суперечки. Один
вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть
городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не
гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не
судить, бо Бог його прийняв. Ти хто, що
чужого слугу судиш? Своєму господареві
стоїть він або падає; але він стоятиме, бо
Господь може підтримати його.

01 березня 2020
08 березня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 17 зач. 6, 14-21.
Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям
їхні провини, і Отець ваш небесний простить
вам. А коли ви не будете прощати людям, і
Отець ваш небесний не простить вам провин
ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє лице, щоб було
видно людям, що вони постять. Істинно кажу
вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли
постиш, намасти свою голову й умий своє
лице, щоб не показати людям, що ти постиш,
але Отцеві твоєму, що в тайні; і Отець твій, що
бачить у тайні, воздасть тобі. Не збирайте собі
скарбів на землі, де міль і хробаки нищать і
де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі
скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать
і де злодії не проломлюють стін і не крадуть.
Бо де твій скарб, там і твоє серце буде

Сиропусна неділя
Що таке "сиропуст"?
Свята Церква, помалу готуючи нас до посту,
у М'ясопусну неділю наказала не їсти м'ясні
страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці
Церква дозволяє споживати тільки молочні
страви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих
страв відмовлятися. Звідси й назва "сиропуст",
тобто відпущення сира. Цей тиждень називався
в народі сирний або масляний, а Сиропусна
неділя мала назву пущення, тобто утримання
від усіх молочних продуктів. У цю неділю в нас
справляли "запусти", тобто останні передпісні
забави.
У Західній Європі наші "запусти" називалися
"карнавалом", що означало те саме, що й м'ясопуст, від італійського "карне-вале" — дослівно:
прощай м'ясо! У латинській Церкві Великий піст
починається щойно в середу нашого першого
тижня посту, у т. зв. Попільну середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До того
дня в латинській Церкві ще можна їсти м'ясо й
робити забави, що подекуди бувають дуже гучні.
Практика сиропусного тижня і неділі дуже
давня. Про неї згадує вже олександрійський
патріярх Теофіл (†412), а перед тим установлена
М'ясопусна седмиця й неділя. Синаксар на
сирну суботу каже, що, на думку декого, сиропусний тиждень став законом за грецького
цісаря Гераклія (610-641). Той шість літ воював
з перським царем Хозроєм і дав обітницю, що
коли виграє війну, то не буде їсти м'яса цілий
тиждень перед Великим постом.
У суботу перед Сиропусною неділею свята
Церква, щоб дати нам приклад і заохотити до
посту й покути, відзначає пам'ять усіх святих
мужів і жінок, що від найдавніших часів провели
своє життя в молитві, пості й покуті. Тут передовсім ідеться про тих, хто протягом віків жив
життям посту й покути чи то по монастирях, чи
на пустині одинцем.
Богослужба Сиропусної седмиці прибирає
щораз більше пісний вид, особливо в середу,
п'ятницю і в неділю при кінці вечірні. У вівторок
на вечірні вже починаються поклони, що тривають цілий піст.

Обряд прощення в сиропусну неділю.
У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай:
відбувати обряд взаємного прощення в Сиропусну
неділю. Цей обряд виконувався ввечері після скромної вечері. Усі монахи у присутності вірних просили
один в одного прощення за свої провини, обій
малися і давали поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне прощення. Подекуди
при обряді прощення співали стихири Пасхи: "Пасха
священная нам днесь з'явилася... ". Остання стихира
закінчується закликом до взаємного прощення: "...
і друг друга обіймім! Промовмо: "Браття", - і тим, що
ненавидять нас; простім усе...". Цей спів стихир Пасхи
мав означати, що як у дні Христового Воскресення,
так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один
одному все пробачити задля Христа, що задля нас
постив, терпів і воскрес.
Цей дуже зворушливий обряд прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади комуністів. І тут усі монахи мали спочатку
скромну передпісну вечерю. Потім усі, настоятелі й
звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли
до церкви. Усі настоятелі Лаври, від найвищого до
найнижчого, ставали поряд посередині церкви, а
вся братія Лаври, яких кількасот осіб, підходили до
настоятелів, падали на коліна один перед одним і
зі словами: "Прости мені, Отче", - чи - "Прости мені,
Брате", трикратно цілували один одного. А хор співав
при тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі:
"Сіде Адам прямо рая, і свою наготу ридая плакаше... ".
Після обряду прощення всі мовчки розходилися.
Справді, яке велике значення для нашого духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. Хто
разом з митарем бився в груди й учився від нього
покори; хто з притчі про блудного сина навчився
довір'я до Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю
з розважання про Страшний Суд набрав боязни перед
Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших
прародичів, про що говорить Сиропусна неділя, - для
того тепер піст не буде страшний. Він радше буде для
нього потребою його серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони, знаючи, що молитва,
піст і жаль за гріхи найкраще приготує його душу до
зустрічі світлого празника Христового Воскресення.

Літургія Передосвячених Дарів
Питома посна відправа — це Літургія
Передосвячених Дарів. Ще в перших сторіччях був звичай, щоб під час посту 40-ці не від
правляти святої Літургії, бо в тому часі вона ще
лучилася з агапою, тобто братолюбною гостиною, що суперечило духові посту. Крім того,
святу Літургію вважали за радісне таїнство,
тому її відправляли лише в суботу й неділю. В
инші дні тижня, щоб дати вірним нагоду прийняти святе причастя, святу Літургію замінювали иншими богослуженнями, з яких з часом
розвинулася Літургія Передосвячених Дарів.
Вона не є Літургією у прямому значенні слова,
бо не має освячення, це радше вечірня, злучена зі святим причастям, хліб якого був уже
перед тим освячений. Звідси й назва Літургії.

Великий канон святого Андрія Критського
Совісне й вірне збереження Великого
посту до кінця вимагає від кожного християнина великого гарту духа й волі. Свята Церква,
бажаючи, щоб ми наш піст так ревно довершили, як ревно почали, подає нам у часі 40-ці
деякі надзвичайні спонуки до посту й покути.
Ця богослужба знаменна тим, що після
кожного тропаря кожної пісні канону устав
приписує робити три поклони, але за звичаєм
нашої Церкви робимо тільки один доземний
поклін. Основу канону творять біблійні пісні.
Увесь канон має дев'ять пісень, але друга
пісня через її покутний настрій вживається
тільки в часі Великого посту. Творцем канону
вважають святого Софронія († 638), єрусалимського патріярха. Первісно канони були малі
за обсягом, бо складалися з двох чи трьох
пісень. Кожна пісня має ірмос і кілька стихів,
які називаються тропарями. Число тропарів у
пісні буває різне — від кількох до кільканадцяти. Святий Андрій Критський перший почав
укладати повні канони на дев'ять пісень.
Протяжний і сумний спів ірмосів і тропарів
канону в злуці з поклонами надає цілій відправі глибокого покутного духа. Тому слушно
каже синаксар цього дня, що він "справді
найбільший серед усіх канонів", та що він
"настільки гармонійно укладений, що здатний
зм'якшити й найтвердішу душу, зворушити її і
спонукати навернутися до добра".
о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Г. Особливі моління
2. Заупокійні богослужіння
а. Християнський похорон
Чин похорону мирян складається зі
стихир, змістом яких є трагічність смерті,
породженої гріхопадінням, і християнська
відповідь на смерть у співі євангельських
блаженств. Настає «останнє цілування»
– християнське прощання з померлим, у
якому смуток поєднується з надією. Завершується чин похорону панахидою на цвинтарі та запечатанням гробу «до другого і

славного Пришестя Христа».
Чин похорону дітей несе слова потіхи
для батьків і віру, що Бог прийняв дитину до
Себе. Цей Чин не містить молитов за прощення гріхів, оскільки дитина їх ще не має і є
невинною, як був невинним до гріхопадіння
сотворений Богом Адам.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 517-518

Розклад богослужінь
Понеділок 02.03 - Початок св. Великого посту.
Св. Лева, папи Римського. ПІСТ
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, Велике повечеріє з каноном св. Андрея Критського
Вівторок 03.03 - Св. ап. Архипа. ПІСТ
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, Велике повечеріє з каноном св. Андрея Критського
Середа 04.03 - Прп. Лева, єп. Катанського. ПІСТ
07:30 – Утреня, часи, обідниця
9:00 – Парастас (сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, Велике повечеріє з каноном св. Андрея Критського
Четвер 05.03 - Прп. Тимотея, що в Символах.
Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії. ПІСТ
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, Велике повечеріє з каноном св. Андрея Критського
П’ятниця 06.03 - Віднайдення чесних мощів святих
мчч., що в Євгенії. ПІСТ
07:30 – Утреня, часи, обідниця
9:00 – Парастас (сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, молебень за
здоров’я.
Субота 07.03 - Св. свщмч. Полікарпа, єп. Смирнського.
Преподобномч. Леоніда Фьодорова, у схимі
Леонтія.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення).
18:00 – Всенічне: Вечірня та Утреня
Неділя 08.03 - Неділя 1-ша Великого посту, Православія.
Перше і друге знайдення чесної голови предтечі
і хрестителя Господнього Йоана.
07:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
09:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
10:30 – Катехитична Школа УГКЦ для дітей та дорослих
10:40 – Зустріч спільноти «Матері в молитві»
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
12:30 – Концерт арфової музики «Арфа між небом і
землею»
18:00 – Вечірня. Акафіст до Страстей Христових
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

Дякуємо за дар служіння!
08 березня, святкує річницю диякнських
свячень протодиякон
Михайло Продиус.

Вітаємо протодиякона
та бажаємо здоров'я
і натхнення нести це
непросте служіння.

Проща

до Тараса

АРФА
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11.00 - Літургія
12.30 - Процесійний хід
13.00 - Панахида

Київська
Архиєпархія УГКЦ

між
НЕБОМ і
ЗЕМЛЕЮ

(068) 011 1186
(068) 302 4495

www.ugcc.kiev.ua

березня
Щоб підготуватися
до батьківства!

Керівник проекту:
Діана (063) 159-52-58
8 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
НЕДІЛЯ О 12:30

КОНЦЕРТ АРФОВОЇ МУЗИКИ

Душпастирі тижня

УЧНІ кдмш №32
Белькова Ольга (арфа)
о. Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
Рудик Егор (скрипка)
о
. Віталій Герасимів
- (096)(арфа)
380 93 43
Петрулєнкова
Олександра
kyivsobor.ugcc.org.ua
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
ЄДРПОУ 41467776
@sobor.voskresinnia
IBAN UA503802690000026002056213251
1
cathedral.ugcc@gmail.com
у Столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 380269
t.me/sobor_voskresinna
(067) 653-07-31
«ПОЖЕРТВА НА СОБОР»
† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94
«ПОЖЕРТВА НА ВІСНИК СОБОРУ»
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