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В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, що дав був 
Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. 
Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води брати. Ісус каже до неї: – Дай 
мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка самарянка: – Юдей 
єси і просиш пити в мене, жінки-самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами.  Ісус у відповідь 
сказав до неї: – Якби ти знала дар Божий і хто той, що тобі каже: дай мені напитися – ти попросила б 
у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка: – І зачерпнути чим не маєш, пане, і кри-
ниця глибока; звідкіль, отже, у тебе вода жива? Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам 
цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав їй: – Кожен, хто п'є цю 
воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода бо, що 
я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Каже до нього жінка: – Дай мені, пане, 
тієї води, щоб я не мала більше спраги й не ходила сюди черпати. Він каже до неї: – Іди, поклич твого 
чоловіка й вернися сюди. Озвалася жінка й каже: – Нема в мене чоловіка. Він відповів їй: – Добре єси 
сказала: нема в мене чоловіка. П'ятьох бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. 
Правду єси сказала. Жінка каже до нього: – Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклоня-
лися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: – Повір мені, жінко: 
надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись Отцеві. Ви вклоняєтесь тому, 
чого не знаєте; ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить 
час, – ба вже й тепер він, – що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в Дусі і правді. І таких 
поклонників Отець собі шукає. Бог – Дух; і ті, що йому поклоняються, повинні в Дусі і правді поклоня-
тися. Жінка каже до нього: – Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. 
Каже їй Ісус: – Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні й дивувалися, що він розмовляє з 
жінкою. Однак ні один не спитав: «Чого хочеш від неї?» або: «Чому розмовляєш з нею?» Жінка поки-
нула свій глечик, побігла в місто й каже людям: – Ходіте, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, 
що я робила. Чи не Христос він? І вийшли з міста й пішли до нього. Учні тим часом стали просити 
його, кажучи: – Їж, учителю. Він сказав їм: – Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до 
одного: – Чи не приніс хто йому їсти? Каже до них Ісус: – Їжа моя – чинити волю того, хто послав мене, 
і завершити його діло. Хіба ви не кажете: ще чотири місяці, і жнива настануть? А я кажу вам: підведіть 
очі ваші і гляньте на ниви – вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду: плоди збирає 
для життя вічного, щоб сіячі з женцем раділи укупі. В цьому справджується приказка: хто інший сіє, 
а хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю 
вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила: «Він 
сказав мені все, що я робила». І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він 
лишився там два дні. Та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: – Тепер уже 
віруємо не через твоє слово, але тому що самі чули й знаємо, що він справді Спаситель світу.



Сучасна пандемія дозволяє нам по-но-
вому оцінити роль і місце сім’ї у Церкві. 
Ми сьогодні наново усвідомили родину 
як домашню Церкву, в якій батько виконує 
функцію священника, а мати – особливої 
ікони Церкви, як матері, що пригортає і 
чуває над життям і служить здоров’ю. Таку 
думку висловив Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, у своєму відеозвер-
ненні з нагоди Міжнародного дня сім’ї.

«Цими днями вся світова спільнота звер-
тає свою увагу, думає, молиться за сім’ю. 
Всесвітній день сім’ї є особливою нагодою, 
щоб ще раз ми відкрили для себе великий 
дар, який Бог Отець зробив для людини, 
створивши її», – зауважив Глава УГКЦ.

За його словами, з усіх видів людських 
спільнот саме сім’ю особисто створив 
Господь. Християни проголошують сім’ю 
Євангелієм, доброю новиною для того, щоб 
допомогти людині в сучасних обставинах, 
у цьому бурхливому світі, бути щасливою. 
Щоб допомогти їй не загубитися і не зне-
віритися.

«Сім’я, як спільнота любові, нерозрив-
ний і плідний союз між чоловіком і жін-
кою, у сучасних обставинах, зокрема в 
умовах сучасної світової пандемії, справді 
представляється нам, як оазис порятунку 
людини», – сказав він.

Глава УГКЦ вважає, що чимало людей в 
обставинах пандемії має можливість вря-
туватися від цієї хвороби саме в лоні своєї 
родини.

«Сім’я – це особливий оазис плекання 
людських стосунків між людьми різних 
генерацій, різних поколінь. Це простір 
передавання досвіду від старших до молод-
ших. Ми всі шукаємо захисту в колі своєї 
родини. Сім’я – спільнота любові. Вона нас 
сьогодні рятує і дає нам можливість від-
найти зміст всього того, що ми пережива-
ємо», – додав Отець і Глава УГКЦ.

«Спостереженням сучасного світу є 

те, що проблеми ізоляції висвітлили дуже 
велику проблему домашнього насильства. 
Тому сьогодні Христова Церква хоче бути 
поруч», – наголосив Глава УГКЦ.

«Навіть тоді, коли ми не можемо фізично 
зібратися разом у наших парафіях і грома-
дах, – каже він, – дозвольте сьогодні Цер-
кві завітати до ваших родин за допомогою 
сучасних засобів зв’язку».

А після цього усіх закликав до спільної 
молитви, щоб наша родина була школою 
любові.

«Саме силою любові можна все здолати, 
перебороти і оздоровити. Лише оазис 
любові дає можливість пережити навіть 
глобальні виклики, які стоять сьогодні 
перед людством. Саме сила любові, яку ми 
можемо пережити в нашій сім’ї є сьогодні 
ліками проти страху. Не боятися в сучас-
них обставинах можна лише тоді, коли ми 
відчуваємо силу солідарності, любові, вза-
ємної підтримки в наших родинах. Нехай 
сім’я – плідний союз любові між чоловіком і 
жінкою, буде цим маяком, який дасть світло 
для розбурханого людства в сучасних 
обставинах», – переконаний Предстоятель 
УГКЦ.

«Щиро вітаю всі наші родини з цим днем. 
Щиро вітаю і молюся за наших наречених, 
які готуються укласти подружжя і, можливо, 
роздумують, як це зробити в умовах каран-
тину. Я сьогодні хочу звернутися до дівчат 
і хлопців, які роздумують над тим, чи всту-
пати в подружжя. Нехай Євангеліє любові і 
сім’ї буде для вас закликом не боятися. Хай 
буде закликом іти вперед у людських сто-
сунках і вчитися любити», – сказав він.

«Нехай всемилостивий Господь благо-
словить українську родину, що є Доброю 
новиною для нашого народу, держави і 
для нашого суспільства», – на завершення 
побажав Блаженнніший Святослав. 

«Сім’я – це Євангеліє, добра новина для сучасного  
розгубленого людства», – Блаженніший Святослав

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua



 

Земне богослужіння нерозривно пов’я-
зане з невидимим небесним: «Ми, херувимів 
тайно являючи і Животворящій Тройці три-
святу пісню співаючи, всяку нині житейську 
відкладім печаль, щоб і Царя всіх ми при-
йняли, що Його у славі невидимо супрово-
дять ангельські чини». Невидиме небо зав-
дяки воплоченню Христа «прихиляється» 
до землі, а видиме земне завдяки Христо-
вому воскресінню сповнюється невидимим 
небесним. Тому богослужіння є небом на 
землі, під час нього ми, земні, кормимося 
«небесним хлібом», тобто Христом. Саме 

Єдність видимого і невидимого в богослужбовому житті Церкви

Пресвята Євхаристія є поєднанням види-
мого і невидимого, земного і небесного, 
людського і божественного, часу і вічності. 
Таке поєднання вічності й часу в богослу-
жіннях Церкви яскраво описує святий Йоан 
Золотоустий: «Бо віруємо не в те, що бачимо; 
бо одне бачимо, а інше віруємо. Така ж бо 
природа Таїнства [...]. Коли невіруючий чує 
про купіль, він вважає, що це проста вода; 
я ж беру до уваги не тільки те, що бачу, а й 
очищення душі силою Святого Духа»..

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 535

Якось сказала внучка до бабусі:
– Усі чоловіки однакові! Бабусю, йому 

досить сказати мені перший раз “привіт”, а я 
вже знаю, як він себе поводитиме, які байки 
розказуватиме, як усміхатиметься, сварити-
меться і йтиме.

– Ти не маєш рації, онучко. Всі чоловіки 
різні. Просто нам подобаються подібні 
чоловіки. Тобі подобаються скромні, домо-
сіди? То чому ти нарікаєш, що знову тра-
пився зануда, який і носа вистромити з дому 
не хоче?

Якщо ти вибираєш чоловіка – “душу това-
риства”, то не дивуйся, що доведеться ділити 
його з друзями.

Якщо любиш романтиків, то готуйся не 
лише до свічок, віршів та шампанського, а й 
до тимчасових зникнень та депресій, які він 
пояснюватиме “творчою кризою”.

Якщо вибираєш чоловіка, з яким будеш, 
як за кам’яною стіною, то не дивуйся, що не 
зможеш знайти в цих стінах двері на волю.

Що посіє людина, те й пожне. (Послання 
до Галатів св. ап. Павла 6:7)

Чи всі чоловіки однакові?

Матеріали взято з: prytchi.in.ua



Душпастирі тижня
о. андрій Боднарук - (096) 594 95 91
о. роМан Славич -    (098) 253 93 44

Розклад богослужінь
Понеділок 18.05 - Св. і славної мч. Ірини.  

Прп. Никифора, ігум. монастиря Мидікійського.
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 19.05 - Св. і праведного, і многостр. Йова.
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 20.05 - Віддання празника Пeреполовення. 
Св. мч. Акакія.

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 21.05 - Св. ап. і євангелиста Йоана Богослова. 
Прп. Арсенія Великого.

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 22.05 - Св. прор. Ісаї. Св. мч. Христофора. 
Перенесення чесних мощів св. Миколая  
Чудотворця з Мир до міста Барі.

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 23.05 - Св. ап. Симона Зилота.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 24.05 - Неділя 6-га після Пасхи, сліпородже-
ного. Св. свщмч. Мокія. Свв. рівноапостольних 
Кирила й Методія, учителів слов’янських.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та акафіст
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16 травня «Живе телебачення» у прямому 
ефірі презентувало проєкт «Блаженніший 
Святослав: #доступно_про_важливе». У ньо-
му Глава УГКЦ роздумує про важливі християн-
ські істини і намагається доступно пояснити 
їх глядачеві. У першому випуску він говорив 
про те, з чого починається молитва.

Увага! Цікаво кожному!

23-24 травня 2020 відбудеться традиційна 
Проща до Вишгородської Богородиці.
Вишгородська Проща-2020 пройде під за-
кликом «ДОМАШНЬОЮ ЦЕРКВОЮ ДО МАТЕРІ 
ЦЕРКВИ». Ця назва відображає цьогорічну осо-
бливість паломництва: молитися перед іконою 
будуть різні родини Київської архиєпархії. 


