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Слово Боже
Апостол: Ді. 16 зач. 6, 1-7.

В тих днях, коли учнів ставало
дедалі більше, зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що
вдів їхніх занедбано в щоденній
службі. Тоді дванадцять прикликали громаду учнів і сказали: – Не
личить нам лишати слово Боже і
при столах служити. Виберіть собі,
отже, з-поміж вас, брати, сімох
мужів доброї слави, повних Духа
та мудрости, і ми їх поставимо для
цієї служби; ми ж будемо пильно
пробувати у молитві і в служінні
слова. Вподобалось це слово всій
громаді, й вибрали Стефана, мужа,
повного віри і
Святого
Духа,
Филипа, Прохора,
Ніканора, Тимона,
Пармена та Миколая, прозеліта з
Антіохії, і поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали
на них руки. І
росло слово Боже
та
множилось
число учнів у Єрусалимі вельми, і
велика сила священиків корилися
вірі.

03 травня 2020
10 травня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мр. 69 зач 15, 43 – 16, 8

В той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник, що й сам
очікував царства Божого, прибув і, сміливо ввійшовши до
Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже
вмер; і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер.
Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові
тіло; тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув
полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім
прикотив камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й
Марія, мати Йосифа, дивились, де його поклали.
Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати
Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити
його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони
до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: – Хто
нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, глянувши,
побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу,
побачили юнака, що сидів
праворуч, одягнений у
білу одежу, і злякались.
Він до них промовив: –
Не бійтеся! Ви шукаєте
Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його
немає тут. Ось місце, де
його були поклали. Та ви
йдіть, скажіть його учням
та Петрові, що він випередить вас у Галилеї: там
його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши,
побігли геть від гробу, бо
страх і трепет огорнув їх,
і нікому нічого не казали,
бо боялися.

Житіє святого великомученика Георгія Побідоносця
Тропар, глас 4: Подвигом добрим змагався
Ти, страстотерпче Христовий Юріє, вірою, * і
мучителів виявив Ти нечестя, * і як жертву благосприятливу приніс Ти себе Богові. * Тому й вінець
перемоги прийняв Ти * і молитвами твоїми, святий, Ти всім подаєш прогрішень прощення.
Кондак, глас 4: Вирощений Богом, показався
Ти благочестя робітником найчеснішим, *
снопи чеснот зібрав Ти собі, * бо Ти сіяв у сльозах,
у радості жнеш; * а пострадавши до крови, Христа прийняв Ти * і молитвами твоїми, святий, *
усім подаєш прогрішень прощення.
У цілому світі, а особливо
у нашому краї, всі почитають
від віків пам’ять великого
святого, в якому Бог прославив свою силу – воїна
Христового, святого Георгія
(Юрія). А ми, читаючи його
житіє, величаймо Господа
Бога і честь віддаймо Імені
Божому і просімо Пресвяту
Богородицю, щоб наша віра,
любов до Спасителя і надія
на вічне спасіння були такі
великі, як великі вони були у
святого подвижника Георгія.
Було це в часи імператора Диоклетіяна,
мучителя християн. При його дворі з-поміж
інших вельмож першим улюбленцем царя був
тисячник його війська, 20-літній юнак Георгій.
Родом він був із Кападокії, син дуже багатих
батьків. Коли помер його батько, мати Георгія
перебралася до Палестини, де мала великі
маєтки. Молодий Георгій був християнином,
що не заважало йому бути вірним і відважним
воїном, бо ж кожен Христовий слуга віддає
Богові те, що Боже, а кесарю те, що кесареве.
Диоклетіян зібрав у Никомидії всіх своїх вельмож і дорадників, аби вирішили, що робити з
християнами: дозволити їм вільно сповідувати
віру Христову чи почати нове переслідування.
Рада та була фарисейським зборищем, бо ж
імператор вже давно замислив почати нові
переслідування і пролити ріки невинної хри-

стиянської крови. Тож усі його дорадники і
заушники голосували за переслідування, а
потім відклали остаточне рішення цієї справи
на третій день.
Святий Георгій гаряче молився, щоб
Господь Бог відвернув нове нещастя від своїх
вірних, та коли дізнався, що рішення про нове
переслідування вже прийнято, тоді написав
свою останню волю, відпустив на свободу
невільників, майно, яке мав при собі, роздав
убогим, а сам став готуватися до великого
подвигу, на який рішився за Божим натхненням. Третього дня зібралася
царська рада. І ось перед
імператором став славний і
красний тілом Юрій і голосно
сказав: “Чому ти, імператоре, і
ви, радники, і всі ви, римляни,
в інших речах пильнуєте про
справедливість, а злобні і
жорстокі лишень тоді, коли
йдеться про християн, людей
невинних і праведних? Чому
хочете їх приневолити до
диявольської служби? Не
будьте засліплені; боги ваші
– дияволи, лиш єдиний Бог
правдивий – Бог християнський, Ісус Христос,
якому нехай буде слава на віки вічні!”
Імператор і вся його рада аж здерев’яніли,
коли почули сміливі слова, і лиш за хвилю перший після цісаря достойник Магнентій запитав: “Звідки в тебе ця сміливість?
А святий Георгій відповів йому: “Цю сміливість мені дає правда!”
“Яка правда?”
“Ісус Христос, якого ви переслідуєте і слугою якого є я, і за якого нині даю свідчення
перед вами!”
Тепер промовив сам імператор: “Георгіє, я
любив тебе і люблю за твою мужність, відвагу
і за твою мудрість! Послухай мене, зглянься на
свої молоді літа, склади жертву богам, і ласка
моя піднесе тебе понад усіх!”
На це святий Георгій відповів: “Я прошу

Бога, щоб ти, царю, прозрів і повірив в Ісуса, а
Він дасть тобі те, чого не має жоден цар світу.
Твої нинішні багатства – це все минуще і марне.
Ти думай про вічність, про яку думаю я і до якої
так поспішаю!”
Тоді імператор наказав кинути його до в’язниці. Воїни закували святого в тяжкі кайдани
і кинули в льох навзнак, а груди йому придушили важким каменем.
Наступного дня Георгія привели до імператора, а той запитав його: “Чи прийшов ти
вже до розуму?” А святий так відповів йому
на це: “Чи маєш мене за такого здитинілого,
щоб я через малу муку відступився від свого
Бога? Скоріше ти, піддаючи мене мукам, втомишся, ніж я, катований, пристану на твою
раду!” Тоді імператор наказав набити в дошки
гострих ножів і гаків, а над ними прив’язати до
колеса святого мученика. Коли колесо стали
обертати, усе тіло Георгія краялося на кусні.
Спочатку святий мученик голосно молився, а
потім – тихо, а під кінець здавалося, немовби
він заснув. Усі думали, що ось-ось він помре, і
цар став хулити: “Де ж Бог твій, Георгію, нехай

прийде спасти тебе!” Сказавши це, імператор
пішов до божниці принести богам жертву в
подяку за те, що замучив християнина. Аж раптом ударили громи, ангел зійшов з неба, відв’язав святого Георгія, оздоровив його і мовив:
“Не бійся, Бог твій є з тобою!”
Погани бачили світлого юнака біля святого
Георгія, але ніхто не смів приступити до нього.
Побігли до божниці дати знати цареві, та й сам
мученик став перед ним, а цар довго не хотів
повірити, що він живий. Бачили це чудо Анатолій, Протолій та інші сотники, вони повірили
в Христа і стали голосно Його прославляти:
“Великий Бог християнський, і Він один понад
усіма!” Імператор наказав їх схопити і стяти
мечем, а вони прославляли Бога і за коротку
смерть отримали щасливу вічність. У божниці
була також і жінка імператора Олександра, вона
також увірувала у Христа і стала голосно Його
величати, та Магнентій наказав слугам відвести
її до палати, щоб цар про те не довідався.
Далі читайте в першоджерелі
І. Я. Луцик, "Житія святих, .... «Свічадо», 2013

Розумій молитву
Г. Особливі моління
4. Інші моління
в. Колядки, щедрівки, релігійні пісні (канти)
На землях Руси-України вже від початків
християнства почали з’являтися власні, місцеві
оригінальні співані молитви. У них елементи
давньоруської культури були вдало використані для вираження християнської Благовісті.
Прикладом такої інкультурації в нашій традиції
є, зокрема, колядки та щедрівки. Під впливом
християнства народні колядки стали оспівуванням народження у Вифлеємі Богочоловіка
від Діви Марії. Тепер, пізнавши в Ісусі Христі правдивого Бога, зраділи «небо і земля»,
«ангели і люди»; вселенську радість цілого
творіння передано образами сонця, місяця та
зірок, котрі, як і все творіння, прийшли поклонитися божественному Дитяті.
Напередодні Водохреща до колядок долучається співання щедрівок. Богоявлення на

Йордані стало щедрим джерелом християнського життя, з якого випливають усі блага:
щастя, здоров’я, многоліття тощо. Саме такі
побажання містяться у співаних щедрівках та
віншуваннях.
Віра народу в Христа й Богородицю знайшла своє молитовне відображення також в
інших релігійних народних піснях – кантах.
Яскравим прикладом молитовного канту є
Пісня про Почаївську Божу Матір. Релігійні
пісні поділяються на різні цикли: Господські,
Богородичні, Святих. Вірні співають їх під час
прощ до святих місць, у храмах, домівках тощо.
Ці пісні передають автентичну християнську
«душу народу» і кращі з них є своєрідними
«народними псалмами».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 530-532

Розклад богослужінь
Понеділок 04.05 - Св. свщмч. Януарія і тих, що з ним.
Св. мч. Теодора, що в Пергії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Вівторок 05.05- Прп. Теодора Сикеота.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Середа 06.05 - Св. славного влкмч., переможця й
чудотворця Юрія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Четвер 07.05 - Св. мч. Сави Стратилата – воєводи.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
П’ятниця 08.05 - Св. ап. і євангелиста Марка.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Субота 09.05 - Св. свщмч. Василія, єп. Амасійського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня - НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 10.05 - Неділя 4-га після Пасхи, розслабленого.
Св. свщмч. Симеона, родича Господнього.
Прп. Стефана, єп. Володимир-Волинського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія - НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та акафіст
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

05 травня виповнюється 50 років Главі
та Отцю УГКЦ Блаженнішому Святославу.
Дякуємо Богові за дар життя Блаженнішого
та молимося, щоб в любові та мудрості
провадив вірних до Того, Хто дає спасіння.

Дякуємо за дар служіння!
06 травня, святкує річницю свячень
о. Андрій Нагірняк - душпастир
Патріаршого собору.

Вітаємо о. Андрія й бажаємо
здоров'я та натхнення служити Богові й людям.

Дякуємо за дар життя!
06 травня, святкував свої уродини
диякон Юрій Вольбин - служитель
Патріаршого собору.

Вітаємо диякона і бажаємо
міцного здоров'я, сили та
мужності для праці в Христовому винограднику.

Душпастирі тижня
о.
о.
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