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ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ.
Прп. Йоана, що написав «Ліствицю»

Слово Боже
Апостол: Флп. 247 зач. 4, 4 – 9.
Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову
кажу: радуйтеся. Хай ваша ввічливість
буде всім людям відома. Господь близько.
Ні про що не журіться, але в усьому виявляйте Богові ваші прохання молитвою
й благанням з подякою. І мир Божий, що
вищий над усякий ум, берегтиме серця й
думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати,
усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали,
коли яка чеснота чи яка похвала – про те
думайте. Чого ви навчилися, що прийняли,
що почули та бачили в мені – те чиніте, і
Бог миру буде з вами.

12 квітня 2020
19 квітня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Йо. 41 зач. 12, 1-18.
Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію,
де був Лазар, який був помер і якого воскресив
Ісус. Там отже, справили йому вечерю, і Марта
услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним
до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду,
вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса й
обтерла їх своїм волоссям; і наповнився дім
пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда
Іскаріот, що мав його зрадити: – Чому не продано
це миро за триста динаріїв і не роздано бідним?
Сказав він так не тому, що піклувався про бідних,
але тому, що був злодій; він мав при собі калиту і
крав те, що туди кидали. Ісус промовив: – Лишіть
її. Вона зберегла те миро на день мого похорону.
Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте
завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він
там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також щоб
Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих.
Тоді первосвященики змовилися і Лазара вбити,
бо численні юдеї лишили їх через нього й увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і
взяли пальмове гілля й вийшли йому назустріч з
окликами: – Осанна! Благословен грядий в ім'я
Господнє, цар Ізраїлів! І найшовши осля, Ісус сів
на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось
іде твій цар верхи на жереб'яті ослиці. Цього не
збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про
нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був
при ньому, коли він був викликав Лазара з гробу
й воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому
й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що
він учинив те чудо.

Єпископ Йосиф Мілян актуально про сьогодення.
«Вірмо своїй Церкві, вірмо Богові, згодімся
з тим, що Бог нам сьогодні посилає. Не бунтуймось проти волі Божої, бо і так нічого не
вдіємо. Церква – це інституція Божа. Церква
– це зібрання людей вірою в Бога. А священники – це ті, яких Бог вибирає з поміж народу
і ставить як посередників та служителів.
Мусимо зрозуміти, що це не священник власною силою чи власною благодаттю освячує
церковну атрибутику. Священник молиться
до Бога і випрошує згори нам цю благодать.
Священник випрошує ласку посвячення лози,
посвячення паски, посвячення нагрудного
медалика чи хрестика. Священник випрошує
здоров’я, щастя і Божої благодаті на дорогах
нашого життя. Мусимо розуміти, що всі ці
благодаті, все це освячення, за яке ми зараз
переживаємо, походить від Бога, не від священника», – про це 10 квітня 2020 року говорив Владика Йосиф Мілян, Єпископ-помічник
Київської Архиєпархії, під час онлайн-зустріч
користувачами соціальних мереж.
На початку розмови Владика зазначив:
«Так сталось, що цього року завдяки фізіологічному своєму стану – проблем з ногами, я не
міг брати участі в Утрені покаянного канону
Андрея Критського. Відбував це Богослужіння у своїй приватній каплиці. Мав нагоду
спокійно увійти в тексти покаянного канону
Критського. Це має теж особливий зміст. Не
знаю, чи колись я їх так переживав, коли служив у церкві, чи коли слухав цей покаянний
канон у церкві. Не знаю чи тексти мене так
торкалися як це сталося цього року. Я дуже
переживав, що я не є в храмі, що не є разом
зі своєю Церквою, але Бог відкрив мені щось
інше. Тому ми мусимо зважити на ті обставини,
які прийшли до нас не з нашої вини».
Ведучи далі Єпископ зосередив увагу
слухачів на запитанню користувача соціальної мережі «Як посвятити вербу, чи паску, як
пошанувати Бога у період пандемії?» Владика зауважив, що Бог буде присутній там,
де ми Його закличемо. «Якщо ми як родина
живемо згідно з наукою Церкви, коли домаш-

ньою Церквою запалимо свічку, прочитаємо
Святе Письмо, у ці свята Бог прийде до нас.
Якщо священник, чи Патріарх у квітну неділю
помолиться до Господа Бога, щоб Бог поблагословив усю вербу, яку люди хочуть посвятити, то силою його молитви Бог виконає це
прохання. Неодмінно це зробить для тих, хто
буде солідаризуватись з Главою нашої Церкви, зі своїми парафіяльними священниками.
Тоді Бог прийде та доторкнеться тої лози,
яка на одвірку чи над іконою в їхній хаті. А
ця освячена верба впродовж року буде зберігати благодать Божу і силу Божого Духа як
Захисника і Того, Який буде боронити щастя,
спокій і мир у цій родині».
Продовжуючи Протосинкел Київський
зауважив, що сьогодні так виглядає, що ціла
проблема поширення коронавірусу в інтерпретації української влади зосереджена
тільки на Церкві. «Супермаркети працюють, і
людей там перебуває більше ніж 10, і нічого…
Очевидно дотримуються соціальної дистанції, в масках… Тільки в церкві чомусь 10,
тільки в церкві чомусь двоє, тільки церква
може бути предметом зараження… Не даймося використати, щоби на Церкву поклали
відповідальність, неправдиву відповідальність, невідповідну за поширення цієї хвороби. Будьмо дуже обережні, бо так виглядає,
що медіа-простір і наша влада, чомусь бачать
проблему тільки в Церкві. Тому мусимо бути
дуже організовані, дуже послушні і я дуже
в це вірю, що наш народ, наші вірні – інтелігентні люди, які вміють дослухатися до позиції
Церкви зроблять так, як про це просимо».
Відтак у Владики Йосифа запиталися
користувачі соціальних мереж, як буде із
виставленням Плащаниці та Її почитанням.
На це Архиєрей пояснив, що всі Богослуження будуть відбуватись в тих параметрах,
про які говорить нам сьогодні влада. Але не
буде хресного обходу навколо храму. «Плащаницю з вівтарної частини перенесуть до
гробу, де буде приготовлене місце. Очевидно плащаниця буде загороджена і до неї

неможливо буде підійти, щоби поцілувати.
Шануємо Бога, покладеного плоттю у гробі
великим чи малим поклоном. Поклоняємося
і в той спосіб вшановуємо, передаємо свою
повагу померлому за нас плоттю Богові, який
поклався до гробу», – наголосив Єпископ.
Він також пояснив, що у греко-католицьких
парафіях будуть мати волонтерів, які пильнуватимуть за тим, щоби до храму заходило по
двоє осіб, та щоб не довго там затримувалися.
«Така можливість буде. Ми храми не закриваємо, можливість бути біля плащаниці буде,
але це не буде масово. Згідно законодавчих
норм, які видав уряд – не більше 2 осіб».
Також у розмові Єпископ-помічник Київської Архиєпархії розтлумачив, як молитимуться у цей час на цвинтарях: «На самому
початку було анонсовано, що цвинтарі не
відвідуємо в часі пандемії. Була пропозиція
Владики Євстратія Зорі – перенести це на 6
червня на суботу перед П’ятидесятницю, яка
в традиції Східної Церкви – православної,
греко-католицької завжди заупокійна. Тому
була така пропозиція, щоби ці поминальні дні
були перенесені аж на 6 червня».
Далі Владика порадив усім вірянам
наступне: «Залишайтеся вдома, не наражайте
себе та інших, особливо Церкву, як спільноту

Божу, на невідповідну реакцію і невідповідне трактування зі сторони влади і тих, які
не бачать в Церкві того, що мали би бачити.
Церква не віддала свій народ коронавірусу,
а навпаки вберігає свій народ, дбаючи про
духовні начала. Бо каже апостол Павло, що
носимо Духа Божого в глиняних посудинах. Знаємо зі Святого Письма, що ми є храмом Святого Духа, але цей храм сьогодні є
в людині, що складається з духа, душі та тіла.
Щоб зберегти цей храм Святого Духа, не дати
коронавірусу знищити його, Церква годиться
на такі антипанадемічні заходи, на ці карантинні умови, щоби уберегти людину, церкву
від «вовка», який називається сьогодні коронавірусом».
«Бог дбає про земне. Наше вічне, наше
духовне, наше небесне починається тут на
землі. І Бог дбає про наше щастя тут на землі,
бо Бог сотворив нас такими: земними та
небесними. Великдень – це відривання від
землі до того небесного, до чого покликана
людина. Бо лише на фундаменті неба можемо
будувати щасливе земне завтра», – наголосив
завершуючи розмову Владика Йосиф Мілян.
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Розумій молитву
Г. Особливі моління
4. Інші моління
а. Акафіст
До найпоширеніших богослужінь поза
добовим колом у нашій Церкві належить акафіст. Слово акафіст у перекладі з грецької
мови означає «несідальний (гимн)», тобто це
особливий вид молитовно-хвалебних пісень
на честь Христа, Богородиці та святих, торжественність яких підкреслює стояча молитовна постава. Акафіст відправляють спільно
у храмі чи приватно. Традиційно акафіст складається з дванадцятьох пісень, які охоплюють
двадцять чотири строфи. Число строф відповідає двадцяти чотирьом літерам грецького
алфавіту, кожна літера якого розпочинає

нову строфу, що й утворює акростих – фразу,
складену з початкових букв кожної строфи,
чим і висловлюється повнота змісту акафіста.
Кожна пісня акафіста складається з кондака, в якому виголошується молитовна тема,
що закінчується співом «Алилуя», та ікоса, в
якому розвинуто задану кондаком тему. Акафіст закінчується повторенням першої пісні
– спочатку ікос, тоді кондак. Таким чином
висловлюється безперервність тривання
молитви, коли «кінець» стає новим «початком».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 524-525

Розклад богослужінь
Понеділок 13.04 – Прп. Іпатія, єп. Гангренського.
07:30 – Утреня, Часи і Обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених дарів НАЖИВО
від Живе телебачення
Вівторок 14.04 – Прп. Марії Єгипетської.
07:30 – Утреня, Часи і Обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених дарів НАЖИВО
від Живе телебачення
Середа 15.04 – Прп. Тита, чудотв.
07:30 – Утреня, Часи і Обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених дарів НАЖИВО
від Живе телебачення
Великий четвер 16.04 – Спомин Тайної Вечері.
Прп. й ісп. Никити, ігум. обителі Мидикійської.
07:30 – Утреня, Часи і Обідниця
09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого, посвячення мира і антимінсів НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Утреня Страстей НАЖИВО від Живе ТБ
Велика п’ятниця 17.04 – Прпп. Йосифа, піснописця, і
Юрія, що в Малеї.
09:00 – Царські часи
11:00 – Велика вечірня – виставлення Плащаниці
НАЖИВО від Живе телебачення
18:00 – Єрусалимська утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Велика субота 18.04 – Свв. мчч. Теодула і Агатопода, і
тих, що з ними.
07:30 – Часи, Обідниця
09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
15:00 – 21:00 – Посвячення пасок (інтервал – 30 хв.)
НЕДІЛЯ ПАСХИ 19.04 - ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ.
ВЕЛИКДЕНЬ.
07:30 – Надгробне, Пасхальна утреня, Літургія і посвячення пасок НАЖИВО від Живе телебачення
09:00 – Божественна Літургія і посвячення пасок
18:00 – Великодня вечірня
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

Закликаю вас усіх переживати
пасхальну радість у колі домашньої Церкви – у своїх домівках.
Одягніть у Пасхальний день
свій найкращий одяг, увімкніть доступні вам засоби телекомунікації і
з тими самими жестами, тим самим
співом долучіться духовно до Божественної Пасхальної Літургії.
Майте перед собою пасхальний кошик, який ми посвятимо
наживо наприкінці Божественної
Літургії, і поділіться радістю з тими,
хто поруч, не виходячи з дому.
Зателефонуйте до своїх рідних
і близьких, поспілкуйтеся з ними,
аби цю пасхальну радість і їм
донести.
Детальніше читайте на news.ugcc.ua
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