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Слово Боже

(на неділю)

Апостол: Євр. 304 зач. 1, 10 – 2, 3
Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса
діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж перебуваєш;
усі, мов одежа, постаріються; ти їх, неначе одежу,
згорнеш, і, немов одіж, вони зміняться. Ти ж – той
самий, і літа твої не скінчаться. До кого з ангелів він
коли мовив: Сідай праворуч мене, доки не покладу
твоїх ворогів підніжком під ногу. Хіба ж не всі вони
служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які
мають унаслідувати спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що чули, щоб, бува, нас не
збило з путі. Бо коли слово, оголошене ангелами,
було таке важне, що всякий його переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо
ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Його
спочатку проповідував Господь, і воно було нам
підтверджене тими, що його чули.

Євангеліє: Мр. 7 зач. 2, 1-12.
В той час, колй прийшов Ісус до
Капернауму, чутка пішла, що він у
домі. І там зібралося стільки народу,
що не було більш місця, навіть
перед дверима; і він промовляв до
них словом. І от прийшли до нього
несучи розслабленого; несли
його четверо. А що із-за народу
не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був,
і через отвір спустили ліжко, на
якому лежав розслаблений. Ісус,
уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: – Сину, відпускаються тобі
твої гріхи. Були ж деякі книжники,
що сиділи там і думали собі: – Як
може цей так говорити? Він богохулить! Хто може прощати гріхи, крім
одного Бога? Ісус вмить збагнув
духом, що вони таке собі думають,
і каже до них: – Чого таке мислите у
серцях ваших? Що легше – сказати
розслабленому: відпускаються тобі
гріхи, чи сказати: встань, візьми
твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали,
що Син чоловічий має на землі
владу відпускати гріхи, – мовить до
розслабленого, – кажу тобі: встань,
візьми своє ліжко і йди додому.
Устав той і зараз же взяв ліжко, й
вийшов на очу всіх; і дивувалися
всі, хвалили Бога й казали: – Ніколи
ми такого не бачили.

Коронавірус: Коментар Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ

«Молімося за тих, хто захворів, за тих, хто найбільш вразливий до цього вірусу, а також за працівників охорони здоров’я, адже вони перебувають
«на передовій», найбільше ризикують своїм життям
заради безпеки і здоров’я українського суспільства», — закликає Блаженніший Святослав, Отець
і Глава УГКЦ, реагуючи на останні події, пов’язані з
розповсюдженням вірусу COVID-19.
У своєму коментарі для Департаменту інформації УГКЦ Предстоятель пояснює, що Українська
Греко-Католицька Церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних
служб. Водночас просить усіх громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи
при цьому абсолютний спокій.
«Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил,
які випливають з певних розпоряджень органів
державної влади. Крім цього, заохочуємо людей
похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися
вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого
ризику.
У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із
трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників
відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства
Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться
про хворих осіб», — зазначив Глава УГКЦ.
Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей
період може бути оправданим не торкатися і не
цілувати ікон. Крім цього, «вимагаємо в наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки,

щоби наші храми були завжди чистим і безпечним
місцем для особистої та спільної молитви».
«Ми закликаємо до посиленої молитви, насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає постійно, але
тепер нехай вона буде посиленою. Молімося за
здоров’я всіх, зокрема старших і дітей — тих, хто
найслабший між нами. Особливо молімося за тих,
які уражені коронавірусом», — попросив Блаженніший Святослав.
Крім цього, він застерігає від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під
підозрою щодо цієї недуги. «Ніхто навмисне сам
не хоче бути хворим на цю недугу. Людина може
навіть не знати, що вона є хворою. Не потрібно
ставитися з упередженням до свого ближнього. Бо
Слово Боже і заповідь любові до ближнього діють
навіть під час епідемії», — стверджує Глава УГКЦ.
На думку Блаженнішого Святослава, кожному,
хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї
хвороби, варто самоізолюватися, не виходячи із
дому.
Підсумовуючи, Блаженніший Святослав вкотре
закликав вірних Церкви молитися за працівників
охорони здоров’я, які найбільше ризикують своїм
життям заради безпеки і здоров’я українського
суспільства, а владу просить бути особливо відповідальною. «Від влади очікуємо розуміння до
людей. А всі громадяни, – висловлює сподівання
Глава УГКЦ, – повинні відчувати сьогодні особливу
відповідальність за здоров’я, своє і ближнього»

Матеріали взято з: news.ugcc.ua

Коротка молитва про довіру Богові
Боже, мої очі щодня бачать денне світло і багатство
світу у сяєві сонця.
Лише моя душа дуже часто подібна до незрячого,
Який блукає самотньо не знаючи правди своїх
доріг.
Боже, як це насправді складно змиритись
Коли обставини складаються не так, як хотілось би.
Коли ті, кого любиш, ідуть,
А ті, хто ранить, приходять у життя.
Коли руйнуються плани,
А мрії не здійснюються,
Коли хтось хворіє
Або погіршується моє здоров’я,
Коли бракне коштів, а накопичується лише втома…
Боже, у світі миттєвого зв’язку і комунікацій
Я таки не можу знайти ні себе, ні Тебе
Однак у постійному шумі великого ринку,
на який став подібний наш світ
Ти залишився поруч – я знаю
І Тебе болить кожен мій біль
І радієш зі мною в хвилини радості…
Допоможи мені навчитись довіряти Тобі

Всі свої плани, бажання, наміри.
Бо Тобі видно значно краще, як має бути.
Позбав мене щоденного лицемірства
перед самим собою
І навчи дослухатись до Твого голосу
бо Ти – нескінченна Любов
і Твій план завжди досконаліший.
Автор: Тетяна Трачук

Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розумій молитву
Г. Особливі моління
2. Заупокійні богослужіння
б. Поминання усопших
За давнім звичаєм, у день похорону
до домівки покійного сходяться родичі й
сусіди, щоб молитовно пом’янути усопшого
на спільній трапезі (слов’янською – тризна)
й потішити осиротілих домашніх. Наступні
поминання відбуваються вже у храмі дев’ятого, сорокового дня та в кожну річницю
його смерті. Християнське поминання долає
розділення між живими і померлими.
Церква визначає й інші дні для поминання
усопших. Такими днями є кожна субота, коли
поминаємо усопших з усіма святими; М’ясопусна субота, три суботи Великого посту
(друга, третя і четверта) та заупокійна субота
перед Неділею П’ятдесятниці є днями «вселенського поминання усопших». Є ще звичай поминання всіх усопших конкретної

місцевості або парохії наступного дня після
храмового празника, на знак єдності живих
і померлих. У пасхальний час та на П’ятдесятницю (Зелені Свята) парафіяльна спільнота приходить на цвинтар, щоб над гробами помолитися за померлих і поділитися
з ними радістю Христового воскресіння і
нового життя. Цвинтар є посвяченим місцем:
доглянутий і прибраний цвинтар – найкращий доказ належного ставлення живих до
померлих. Майже всі поминальні дні випадають на суботу. Оскільки Спаситель світу
спочив у гробі у Велику суботу, очікуючи
Воскресення, то субота для християн стала
днем поминання усопших, які очікують
воскресіння в останній день.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 520-521

Розклад богослужінь
Понеділок 16.03 - Свв. мчч. Євтропія, Клеоніка й
Василиска.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів. Матері
в молитві
Вівторок 17.03 - Прп. Герасима, що на Йордані.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів
Середа 18.03 - Св. мч. Конона.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
9:00 – Парастас (сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів
Четвер 19.03 - Свв. сорока двох мчч., що в
Аморії.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів
П’ятниця 20.03 - Свв. священномчч., що були
єпп. в Херсоні: Василія, Єфрема,
Капитона, Євгенія, Етерія й інших.
07:30 – Утреня, часи, обідниця
9:00 – Парастас (сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів
19:00 – Молебень за здоров’я
Субота 21.03 - Субота заупокійна.
Прп. й ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Вечірня та Утреня
Неділя 22.03 - Неділя 3-тя Великого посту,
Хрестопоклонна. Свв. сорок мчч.,
замучених у Севастійськім озері.
07:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
09:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого,
Матері в молитві
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
18:00 – Вечірня. Акафіст за жертводавців.
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

Are you an English-speaker and live in
Kyiv? Looking for a place to worship?
Come join us for Divine Liturgy in
English! Sunday 29 March 2020
(Fourth Sunday of Lent) at 10:00 am
in the wooden church (Church of the
Annunciation) next to the Patriarchal
Sobor. Followed by coffee and
fellowship. See you there!

Дякуємо за дар життя!
20 березня, святкує свої уродини
диякон Сергій Касянчук душпастир Патріаршого
собору.

Вітаємо диякона Сергія та
бажаємо міцного здоров'я,
мудрості та мужності на
місці служіння та праці.

Подяка за пожертви!
У неділю, 08 березня 2020 р. Б., на
нашій парафії відбувся збір коштів на
лікування 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.

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
Роман Славич - (098) 253 93 44
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