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Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. 
Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним.

Апостол: Євр. 330 зач. 11, 33 – 12, 2
Браття, всі святі вірою підбили царства, чинили 

справедливість, обітниць осягнули, загородили 
пащі левам, вогненне полум'я гасили вістря меча 
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні 
проявили мужність, наскоки чужинців відби-
вали. Жінки діставали назад своїх померлих, які 
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від 
них звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. 
Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх 
каменували, різали пилою, брали на допити; вони 
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та 
козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені; 
вони, яких світ був невартий, блукали по пусти-
нях, по горах, по печерах та земних вертепах. І 
всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, 
не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось 
краще, щоб вони не без 
нас осягли завершення.

Тому й ми, маючи кругом 
себе таку велику хмару 
свідків, відкиньмо всякий 
тягар і гріх, що так легко 
пристає до нас навколо, 
і біжімо витривало до 
змагання, що призначене 
нам, дивлячися пильно 
на Ісуса, засновника й 
завершителя віри, який, 
замість радости, що 
була перед ним, витер-
пів хрест, не звертаючи 
уваги на сором, і возсів 
праворуч Божого пре-
столу.

Євангеліє: 
Мт. 38 зач. 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30.
Сказав Господь своїм учням: Кожний, 

хто визнає мене перед людьми, того і я 
визнаю перед моїм Отцем небесним. А 
хто мене зречеться перед людьми, того 
й я зречусь перед Отцем моїм небес-
ним.

Хто любить батька або матір більше, 
ніж мене, той мене недостойний. І хто 
любить сина або дочку більше, ніж 
мене, той мене недостойний. Хто не 
бере свого хреста й не йде слідом за 
мною, той мене недостойний.

Тоді озвавсь Петро і сказав до нього: 
– Ось ми покинули все й пішли за 
тобою; що будемо за те мати? Ісус від-

повів їм: – Істинно кажу 
вам: ви, що пішли за мною, 
як новий світ настане, 
коли Син чоловічий сяде 
на престолі своєї слави, 
сидітимете й ви на два-
надцятьох престолах, 
щоб судити дванадцять 
колін Ізраїля. І кожний, хто 
задля імени мого покине 
дім, братів, сестер, батька, 
матір, жінку, дітей, поля, в 
сто раз більше одержить 
і життя вічне матиме в 
спадщину. Багато з пер-
ших будуть останніми, а 
останні – першими.



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

«Коли людина відчуває поклик, але не 
знає куди рухатися – найкращою буде не моя 
порада, а порада Господа нашого Ісуса Хри-
ста. Господь дуже просто говорив: «Прийди і 
подивися». Адже сумніви можуть супроводжу-
вати людину крізь все її життя, аж до моменту 
поки вона не піде і не подивиться», – про це 
говорив Протоєрей Петро Жук, ректор Київ-
ської Трьохсвятительської духовної семінарії 
у програмі «Діалоги», в медіа-центрі Київської 
Архиєпархії».

Дану програму провів Олександр Пасту-
хов, прес-аташе федерації греко-римської 
боротьби в Україні, спортивний журналіст, 
коментатор, та тренер. Під час діалогу прозву-
чали різні запитання, які стосувалися вибору 
життєвого покликання та духовного життя.

Вступ до семінарії – це шлях

У розмові ректор семінарії зазначив, що 
вступ до семінарії – це не є автоматична 
ознака, що чоловік маєш бути священником. 
Вступ до семінарії – це шлях, на якому можна 
зрозуміти, чи священство є особистим покли-
канням.

У розмові ведучий запитав зокрема про 
те, кому надається перевага під час вступу у 
семінарію?

Відповідаючи на це запитання співроз-
мовник зауважив, що важливі не таланти, а 
готовність кандидата долати шлях і розвивати 
своє покликання в Бозі. «Це найважливіша річ! 
Якщо молодий кандидат приходить до семіна-
рії з твердим переконанням «Я хочу» – то це є 
90% успішного вступу», – наголосив о. Петро.

Всі говорять, але є мало тих, які слухають

«При кожному рішенні ми маємо думати, 
що вже хтось зробив перший крок, – про-
довжив розмову ректор. – Ми, як ректорат 
та вступна комісія є вже наступним кроком. 
Бо якщо Бог його покликав, то хто я такий, 
щоби ставити перешкоди і казати, що ти маєш 

замало талантів? Можливо він має один талант 
в житті? І цей талант не співати, не говорити, 
а слухати… Талант, який сьогодні є більш 
потрібний! Бо всі говорять, але є мало тих, які 
слухають. Тому ми не можемо технічно ска-
зати: «Ти з тими талантами більше підходиш, 
а ти менше». Кожен талант буде мати своє 
призначення. Хтось їздить автомобілем, хтось 
співає, хтось слухає, хтось знімає, хтось пише 
тексти, а хтось прибирає… Всі ці таланти є 
потрібні, щоб жити спільнотою. Це прекрасно 
відчуває кожен наш священник, який коло 
себе об’єднує спільноту в Христі і тішиться, що 
наші люди всі є різні».

Далі ведучий запитав у священника про 
час карантину. Як нові виклики вплинули на 
семінарійне життя? «Карантин – надзвичайно 
великий виклик для нас, тому що спільнотне 
життя є важливим елементом семінарії. Спіль-
нотне життя – це не розділення спільного 
будинку. Це є одна система виховання, коли 
семінаристи творять спільноту, в якій вони 
вчаться співжити, товаришувати, допомагати 
один одному, «шліфувати» один одного, бути 
один для одного рятунком, а часами і хрес-
том», – наголосив ректор.

Приходь, ти нам потрібний

За його словами задатки та способи спіл-
кування священник має пережити в семіна-
рії. «Тому, у нас немає заочного навчання, бо 
спільнотне життя (спільна молитва, спільна 
трапеза, спільна праця, спільний відпочи-
нок) дає ознаки та можливо смак того, чим 

Розуміння власного покликання



 

Із богослужінь добового кола в парафі-
яльне життя найбільше ввійшли Вечірня та 
Утреня. У суботу ввечері служать Велику 
вечірню, а в неділю вранці – Воскресну 
(Недільну) утреню. На Господські і Бого-
родичні празники та свята бдінних свя-
тих служать Вечірню зі Всенічним бдінням 
(чуванням), під час якої звершують Литію 
і благословляють хліб, пшеницю, вино й 
олію, на знак багатства дарів, отриманих від 
Господа. Особливе богословське, духовне 
і поетично-мистецьке багатство Вечірні й 
Утрені допомагає нам глибше сприйняти 
історію спасіння.

Молитовне значення Вечірні полягає в 
прославленні Господа, проханні про дари 

1. Добове коло (Часослов) а. Вечірня та утреня
і каятті за провини. Ці три основні її еле-
менти переплітаються між собою. У Псалмі 
104 (103) прославляємо Господа за Його 
творіння, а на «Господи, візвав я до Тебе» 
(Пс 141 (140); 142 (141); 130 (129); 117 (116)) 
висловлюємо каяття і просимо прощення. 
Важливими елементами Вечірні є кадіння 
та світло. Дим кадила, що піднімається 
вгору, висловлює нашу покаянну молитву, 
яка восходить до Господа, а в гимні «Світло 
тихе» оспівуємо Христа, який неміччю Свого 
хреста здолав силу диявола і «життя дарував 
усьому світу». У гимні «Сподоби, Господи» 
просимо про охорону від гріха «у вечір цей» 
світлом Божих настанов.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 541-542

буде жити священник протягом всього свого 
життя. Священник без спільноти втрачає своє 
апостольське служіння. Тому, цей семестр був 
для нас викликом, ми його долаємо та розумі-
ємо відповідальність перед нашими братами. 
Ми також надіємось, що зможемо після літніх 
вакацій продовжити звичний процес нав-
чання», – сказав ректор Київської Трьохсвяти-
тельської духовної семінарії.

Зазначимо, що вступ до семінарії цього 
року відбудеться у днях 3-4 серпня. «Якщо від-
чуваєте в собі поклик до навчання у семінарії 
– зверніться за детальнішою інформацією до 
вашого пароха. До абітурієнтів ректорат семі-
нарії звертається такими словами: «Який би ти 
не був, який би в тебе не був талант – приходь, 
ти нам потрібний».

Якщо Бог стане нашим головним Настав-
ником, то наше життя почне змінюватися

Після програми свій відгук написав у соці-
альній мережі її ведучий Олександр Пасту-
хов. «Легше за все особисту відповідальність 
за свою родину, дружину, дітей, повсякденні 
обов‘язки, перекласти на священників, мовляв 
я людина проста, грішна, недосконала, нехай 

отці моляться, то їхня пряма справа! А я хто? 
Проста людина. В неділю може й не завжди 
до церкви ходжу, молюся, тож з мене того є 
досить. Щоб у спокусах витримати, треба для 
того вчитися. Хіба ж я смертний можу на щось 
вплинути, щось у цьому складному не мною 
вигаданому житті змінити?! Ми надто заслабкі, 
щоб брати на себе відповідальність за кожен 
крок, кожну думку, кожне слово, вчинок! 
Молитися щодня це є обов’язок людей покли-
каних – монахів, священників. У мене стільки 
клопотів і турбот, що молитися фізично нере-
ально! Така думка є зручним виправданням 
для кожного мирянина. Після розмови з о. 
Петром Жуком, ректором Київської Трьох-
святительської духовної семінарії в Княжичах, 
зрозумів дивну річ, кожен свідомий чоловік, 
яку би він справу не робив, ким би не був, 
якщо він любить рідних, любить Україну, є 
християнином, бажає добра Вітчизні, дбає за 
майбутнє рідного народу, має зрозуміти, що 
молитва – жива розмова з Богом, є щоденним 
обов‘язком кожного чоловіка! Якщо Бог стане 
нашим головним Наставником, наше життя 
почне змінюватися!».

Прес-служба Київської Архиєпархії
Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua



Душпастирі тижня
о. Богдан Чурило -    (097) 309 68 69
о. андрій гах -           (093) 153 41 05

Розклад богослужінь
Понеділок 15.06 - Початок Петрового посту.  

Св. Никифора, ісп.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Вівторок 16.06 - Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 17.06 - Св. Митрофана, патріарха  
Царгородського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Четвер 18.06 - Торжественне поклоніння пречистим 
Тайнам Тіла і Крови Господа нашого  
Ісуса Христа.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 19.06 - Прп. Висаріона, чудотврця.  
Прп. Іларіона Нового, ігум. Далматської 
обителі, ісп.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Субота 20.06 - Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 21.06 - Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа. 
Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Тирона.

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

Подяка!
У неділю, 07 червня 2020 р. Б., на нашій 
парафії відбулася збірка на Місійне 
служіння. Загальна сума пожертв 
становить, 11895 грн. 
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18 червня святкуємо 
ювілей 11-ти ліття 
з дня звершення 
Архиєрейської 
хіротонії
Владики Йосифа 
Міляна, Єпископа-
помічника Київської 
Архиєпархії. 
 

Закликаємо кожного з Вас молитися та 
дякувати Богові за ці 11 років, якими 
Господь через Архиєрейське служіння 
Владики Йосифа провадив нашу Церкву 
на теренах Київської Архиєпрахії, а також, 
щоб і надалі Владика вірно та вправно 
звершував Єпископське служіння.

Дякуємо Богу за дар 
служіння!

КУРС ПЕРЕДШЛЮБНИХ НАУК 
з 17 червня 2020 р.

Початок зустрічей о 19-00  
Реєстрація та додаткова інформація 
через електронну скриньку: 

nazustrich.lyubovi@
gmail.com


