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

Євангеліє: Йо. 9, 1-38.
Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: Учителю, 

хто згрішив: він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не згрішив, ні 
батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому.  Поки дня, я мушу робити діла того, хто 
послав мене; бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я – світло світу. 
Сказавши те, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив гряззю очі сліпому. І сказав 
до нього: Іди, вмийся в Силоамській купелі (що у перекладі означає: Післаний). І пішов той, 
умився, і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: Чи то не 
той, що все сидів і жебрав? Одні казали: То він. Інші: Ні, але подібний до нього. Він же каже: 
Це я! І спитали його: Як прозріли твої очі? Він відповів: Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, 
помастив мені очі і сказав: піди до Силоаму й умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спи-
тали: Де він? Каже той: Не знаю. І ведуть того, що був сліпий, до фарисеїв. Була ж субота, коли 
Ісус зробив грязь, і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: Він 
поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали: Цей чоловік не від Бога, бо 
не шанує суботи. Інші мовили: Чи може грішний чоловік такі чудеса чинити? І виникла серед 
них незгода. І знову кажуть сліпому: Ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів: 
Він – пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків 
того, що прозрів. Спитали їх: Чи то ваш син, про котрого кажете, що він сліпим родився? Як же 
воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то наш син і що сліпим 
родився. А як він тепер бачить – не знаємо, і хто відкрив йому очі – не знаємо. Спитайте його: 
він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв: юдеї бо вже були 
змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки 
його сказали: він дорослий, його спитайте. І вони покликали удруге чоловіка, що був сліпим, 
і кажуть йому: Воздай славу Богові! Ми знаємо що той чоловік – грішник. Озвався той: Чи він 
грішник, не знаю. Знаю одне: я був сліпим і тепер бачу. Вони йому сказали: Що він тобі зробив? 
Як він відкрив тобі очі? Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули; що іще хочете чути? Чи не 
хочете й ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти – його учень! 
Ми – учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідкіля він. У 
відповідь чоловік сказав їм: Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, і він відкрив мені 
очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників; а хто побожний і чинить його волю, того він слухає. 
Одвіку нечувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був 
зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти ввесь у гріхах родився і нас навчаєш? I про-
гнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: 
Віруєш у Сина чоловічого? Той відповів: Хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому 
Ісус: І бачив єси його, і той, хто говорить з тобою – це він. Тоді той сказав: Вірую, Господи!



Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про Богоро-
дицю як Матір і Вчительку ніжної любові. Десять основних думок владики 
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

· Кожна людина потребує любові. Кожна 
людина, доросла і маленька, потребує не 
лише їжі, одягу, даху над головою і післяо-
бідньої сієсти. Усі ми потребуємо любові і 
зокрема в її невербальному виді, у постаті 
зичливого погляду, делікатного дотику, міц-
них обіймів, щирої усмішки… Усе це вияви 
однієї з характерних рис любові, що її нази-
вають ніжністю.

· Любов ніжна. Справжня любов є тиха, 
лагідна, дискретна, делікатна. Одне слово 
— ніжна. Вона не надимається, не домі-
нує, не підвищує голосу, не кричить. Ніжна 
любов бачить серцем, слухає серцем, 
реагує серцем, промовляє серцем. Ніжна 
любов є промовистою сама по собі, вона 
не потребує слів, їй достатньо жестів.

· Джерелом любові є чисте і добре серце. 
Вона не має потреби черпати свою силу 
із зовнішніх атрибутів: влади, посади, ста-
тусу, бо джерелом її є чисте, добре серце, 
здатне дивитися на іншу людину Божим 
поглядом, відчувати чужу ситуацію Божим 
серцем, промовляти до іншої людини 
Божими словами, які лікують, підносять на 
дусі, розраджують і потішають. Серце такої 
людини має щось із Серця Того, хто сказав 
про себе: «Навчіться від мене, бо я лагідний 
і сумирний серцем, тож знайдете полегшу 
душам вашим» (Мт. 11, 29). 

· Богородиця є Матір’ю і Вчителькою 
ніжної любові. Вона є Матір'ю Любові, яка 
не потребує багатьох слів. Хтось слушно 
спостеріг: «Марія у Євангеліях говорить 
мало, але каже так багато!» Дуже промови-
стим під цим оглядом є опис весілля в Кані 
Галилейській.

· Ніжність любові проявляється у здат-
ності зауважувати потребу раніше, ніж її 

усвідомить потребуючий. Марія  бачить, 
що незабаром у  молодого подружжя в 
Кані Галилейській розпочнуться негаразди, 
їм забракне вина. Що означає брак вина? 
Вино у Біблії є символом радості й повноти 
життя. «Вино веселить серце чоловіка», — 
каже псалмоспівець (Пс. 104, 15). 

· Любов не хоче виставляти чужі про-
блеми і кризи на всезагальний огляд. 
Марія в цих обставинах звертається до 
Ісуса з проханням про допомогу. Робить 
це тихо, таємно, не спектакулярно. Бого-
родиця звертається до Джерела любові 
короткою молитвою-проханням: «Вина не 
мають». Знову ж таки, погляньте яка проста 
і ніжна ця любов Марії: Вона не тисне на 
Ісуса, не зловживає своїм статусом Матері, 
своїм духовним чи кровним авторитетом, а 
просто представляє справу Ісусові, із пов-
ною довірою, що те, що Він зробить, буде 
для цих молодят найкращим.

· Ніжна любов уміє довіряти. Блажен-
ніший Любомир, пригадую, завжди казав: 
«Коли я молюся за когось, то я не знаю, що 
просити, бо не знаю, що є найкраще для цієї 
людини з Божої точки зору. У такому разі я 
з повною довірою представляю цю справу 
чи цю особу Богові, залишаючи Йому повну 
свободу діяти так і тоді, як і коли Він вважа-
тиме за найбільш відповідне і слушне».

· Ніжна любов є креативною. Вона вміє 
діяти тихо, не намагається нікому доко-
рити, підкреслюючи вади чи браки людини. 
Вона вміє знайти альтернативні шляхи, 
вона є креативна, вона вміє робити при-
ємні несподіванки, а при цьому залишатися 
в тиші і тіні.

· Любов завжди готова відійти на другий 
план. Чи не найважливіше випробування 

Десять думок про любов. Владика Богдан Дзюрах
У Патріаршому соборі в Києві триває щоденна молитва за припинення пандемії коронаві-

русу і недужих, а також за здоров’я медичних працівників. 
Під час однієї з катехиз після Молебню до Богородиці владика Богдан Дзюрах, Секретар 

Синоду Єпископів УГКЦ, поділився цікавими думками про Богородицю як Матір і Вчительку 
ніжної любові. Десять основних думок владики Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.



 

Богослужіння видимо являє спільноту 
Церкви як ікону невидимої спільноти Отця, і 
Сина, і Святого Духа. Звершуване Церквою-
богослужіння через обряд діє і на тілесні 
чуття людини: ми бачимо храм та ікони, 
чуємо молитовний спів, вдихаємо запах 
ладану, відчуваємо смак «благого Господа», 

Єдність видимого і невидимого в богослужбовому житті Церкви

торкаємося устами ікон і Євангелія. Усі 
органи чуття нашого тіла беруть участь у 
богопочитанні, аби людина всеціло, духом, 
душею і тілом, приносила Богові «словесну 
службу».

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 536

для ніжної любові - готовність відійти на 
другий план після довершеного діла, без 
жалю, без образ і без претензій.

· Справжня любов не очікує нагороди. 
Вона не буде очікувати нагороди, не обра-
жатиметься і не докорятиме за брак від-
дяки, вона буде щаслива, що Господь доз-
волив їй бодай на коротку мить стати Його 
знаряддям і виявом Його єдиної воднораз 
батьківської і материнської надійної і ніж-
ної любові.

Проповідник зауважив, що розмова про 
ніжність під час карантину, коли нам кажуть 
дотримуватися соціальної дистанції, коли 
не рекомендують вітатися за руку, може 
видатися недоречною.   «Однак, навпаки, 
саме тепер, у ці часи, коли ми всі, неза-
лежно від статусу і віку, настільки спраглі 
ніжної любові, Господь запрошує нас від-

чути на собі люблячий погляд Богородиці, 
невидимий дотик благословляючої десниці 
Господа Ісуса, пульсування Найсвятійшого 
Серця Ісуса і Непорочного Серця Марії, які 
безнастанно б’ються любов’ю до кожного із 
нас», - переконаний він.

«Дякуймо Богові за те, що дав нам Бого-
родицю як люблячу і ніжну Матір, а з нею 
дав нам відчути красу і силу Його боже-
ственної ніжної любові. Бо ніжність — це 
не слабкість, а тиха делікатна сила, що змі-
нює серця і світ навколо. Вчімося від Неї 
продовжувати революцію ніжності, дару-
ючи передусім нашим найближчим і най-
ріднішим, а також всім іншим людям прості 
щоденні знаки пошани, зичливості, уваги й 
любові, — ніжної любові», — попросив на 
завершення своєї катехизи владика Богдан.

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua

Якщо вам подобається 
те, що ми робимо, і ви 
поділяєте наші цінності, 
то можете допомогти 
нам фінансово, пере-
казавши посильну для 
вас суму на вебсторінці 
«Живого ТБ» за цим 
посиланням zhyve.tv/
donate. Кожний ваш вне-
сок подарує майбутнє 
«Живому телебаченню»!

«Живе ТБ» потре-
бує підтримки. 



Душпастирі тижня
о. василь Барна -      (098) 642 25 02
о. андрій Бонис -     (068) 011 11 86

Розклад богослужінь
Понеділок 25.05 - Свв. Епіфанія, єп. Кипрського, і 

Германа, патріарха Царгородського. {Свщмч. 
Миколи Цегельського, пресв.}

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 26.05 - Св. мч. Гликерії.
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 27.05 - Віддання Пасхи. Св. мч. Ісидора.
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 – Всенічне: Вечірня з Литією та Утреня

Четвер 28.05 -  ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ.  
 Прп. Пахомія Великого.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
12:00 – Молебень за здоров’я  НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

П’ятниця 29.05 - Прп. Теодора Освященного,  
учня св. Пахомія.

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 30.05 - Св. ап. Андроніка і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 31.05 - Неділя 7-ма після Пасхи,  
свв. отців I-го Вселенського Собору.  
Св. мч. Теодота, що в Анкирі. Свв. мчч. Петра, 
Діонісія і тих, що з ними. Свв. сімох дів.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та акафіст

Київська Трьохсвятительська духовна  
семінарія УГКЦ оголошує набір

Вступ і прийом документів:  26-27 червня 2020 
року. Детальна інформація для вступника на 

сайті: http://news.ugcc.ua

Завантажуйте номер на сайті: http://news.ugcc.ua/ 

Детальніше на сайті http://news.ugcc.ua/ 
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