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

Апостол: Рим. 81 зач. 2, 10-16. 
Браття, слава і честь, і мир усякому, хто 

добро чинить: юдеєві перше, потім грекові, 
бо Бог не дивиться на особу. Бо ті, що згрі-
шили, не маючи закону, без закону і згинуть; 
а ті, що згрішили під законом, будуть суджені 
законом. Бо не слухачі закону справедливі 
перед Богом, а виконавці закону оправда-
ються. Бо коли погани, що не мають закону, 
з природи виконують те, що законне, вони, 
не маючи закону, самі собі закон; вони вияв-
ляють діло закону, написане в їхніх серцях, 
як свідчить їм їхня совість і думки, то засу-
джуючи їх, то оправдуючи, в день, коли Бог, 
згідно з моїм євангелієм, судитиме тайні 
вчинки людей через Ісуса Христа.

Євангеліє: Мт. 9 зач. 4, 18-23
В той час, коли Ісус проходив попри Гали-

лейське море, він побачив двох братів: 
Симона, що звався Петро, і Андрія, його 
брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, 
і мовив до них: – Ідіть за мною, я вас зроблю 
рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й 
пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, поба-
чив інших двох братів: Якова, сина Заведея, та 
Івана, його брата, що в човні з батьком Заве-
деєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз 
же, кинувши човна і свого батька, пішли 
слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, 
навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру 
новину про царство і зціляючи всяку хво-
робу та всяку недугу в народі.



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.

«Потрібно відважитися та дозволити 
собі так, як апостол любові Іван Богослов: 
покласти свою голову на груди Спасителя. 
Це сьогодні можемо зробити в дуже багатьох 
випадках; через Євангелію, Святі Тайни, через 
те, що будемо шукати Бога на кожному кроці. 
Мабуть, це саме те, що сьогодні нас може 
об’єднати. Тому, молімся в цей місяць червень 
до Христа Чоловіколюбця, який полюбив нас 
усіх відвічною любов’ю», – про це 12 травня 
2020 року, говорив Владика Йосиф Мілян, 
Єпископ-помічник Київської Архиєпархії, під 
час молебну до Христа Чоловіколюбця

«Навчіться від мене, бо я лагідний і сумир-
ний серцем…». Розважаючи над цим, Архи-
єрей зазначив, що сьогодні живемо у світі, 
де людина шукає і демонструє силу та міць. 
«Живемо у світі, де певні людські, державні 
та світові проблеми вирішуються не силою 
дипломатії, а силою зброї та індустріаль-
ною потугою тих чи інших країн. Маленька 
людина, яка потребує доброго слова, щирої 
дружби, любові та милосердя, у тій енергетиці 
сили губиться. Мабуть, ми часто пересічно 
шукаємо за лагідним співбратом, за лагідною 
дружбою, лагідними стосунками, лагідною 
любов’ю. Ми справді хочемо те, що гріє нам 
душу, ми шукаємо сердечних людей»

Попри те, що людство іде вперед у роз-
витку індустрії, сьогодні можемо спостерігати 
брак лікування від COVID-19, від маленької 
інфекції, маленької бактерії. «Проте, у ліку-
ванні людського ока, різного роду тран-
сплантації, в лікуванні людського серця ми 
справді пішли дуже далеко: від Корвалолу, 
Валокордину – до медикаментозних пре-
паратів, які регулюють частоту удару серця, 
які впливають на серцевий м’яз. Людство і 
медична індустрія навчилися замінити серце, 
замінити клапан, поставити шунти та стенти. 
Ми справді навчилися лікувати цей головний 
орган людської фізіології – серце. Навчилися 
підтримувати та зберігати його працездат-
ність. Бо серце живить людину та цілий орга-
нізм»

Місяць червень присвячений Богові, який 
є Чоловіколюбцем. За його словами в давній 
традиції нашої Церкви червень присвяче-
ний саме цьому особливому органу людини 
– серцю. Господь сам сказав про себе, що 
«Я лагідний і сумирний серцем». Властиво 
Боже чоловіколюбство випливає зі серця. Бо 
любов завжди випливає зі серця. Тому, його 
так важливо берегти, тому, наша фізіологія 
влаштована Богом так, що ребра захищають 
людині серце»

«Якщо у фізіологічному плані ми сьогодні 
досягли великих висот, то мусимо поставити 
собі логічне питання – а в духовному контек-
сті? Чи справді ми зберегли нашу з вами сер-
дечність, сердечність наших стосунків? Чому 
бракує любові? Дружньої любові співпраців-
ників, подружньої, чи родинної?»

«Мабуть, ми забули за цей головний 
органі, який має промінювати любов’ю. Якщо 
світ не перейметься тим головним завданням 
– любити, то нас чекають не найкращі часи»

«Немає людини, немає грішника, якого 
б виключив Бог із джерела своєї любові. 
Любімся і ми, бо Він перший полюбив нас. 
Любімся і ми, тому що це теж джерело нашої 
єдності, нашого прагнення бути кращими, 
нашого прагнення бути Божими, бути подіб-
ними до Бога, який сказав, що він «лагідний і 
сумирний серцем»».

"Навчіться від мене..." – слово Владики Йосифа

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua



 

Завершується Вечірня піснею Симеона 
Богоприємця: «Нині відпускаєш раба Твого, 
Владико» (див. Лк. 2, 29-32), у якій уся спіль-
нота разом із праведним Симеоном вислов-
лює радість зустрічі з Господом цього 
вечора, а також готовність до зустрічі з Ним 
у славі, коли побачимо Його «обличчям в 
обличчя» (пор. 1 Кр. 13, 12), коли остаточно 
узріємо спасіння Боже, «приготоване перед 
лицем усіх людей».

Основними частинами Утрені є шести-
псалміє, читання Євангелія, канон, хвалитні 
псалми та славослов’я. Шестипсалміє, яким 
починається Утреня, відображає чування 
вірних в очікуванні переможного приходу 
світла Христового. В історії спасіння «ран-
ком», чи «утренею», стало богоявлення – 
прихід «світла у темряву». Воно почалося ще 
у Вифлеємі, тому на початку Утрені співаємо 
різдвяну ангельську пісню: «Слава в вишніх 

1. Добове коло (Часослов) а. Вечірня та утреня
Богу, а на землі мир». Боже Світло возсіяло 
над Йорданом, що знаменуємо співом: «Бог 
Господь і явився нам, благословен, хто йде 
в ім’я Господнє». Перемогою світла над тем-
рявою стало Христове воскресіння. Радість 
цієї перемоги чудово передано в піснеспіві 
«Ангельський собор» Воскресної (неділь-
ної) утрені: мироносиці, котрі ще на світанку 
поспішали до Господнього гробу, побачили 
ангела, що звіщав воскресіння Христа – 
«Світла великого». 

У воскресному Євангелії слухаємо зві-
щання ангела: «Він воскрес! Його немає 
тут…» (Мр. 16, 6) і самого Христа: «Подай 
сюди твій палець! […] Та й не будь невірую-
чий, – а віруючий!» (Йо. 20, 27). Вірні, подібно 
до мироносиць, у піснеспіві «Воскресіння 
Христове бачивши» сповідують Христа 
воскреслого і, підходячи до тетраподу, цілу-
ють Євангеліє.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 543-545

Чим старші ми стаємо, тим більше ми 
розумнішаємо, і поступово ми розуміємо, 
що годинник, який коштує 30$ і годинник, 
який коштує 300$, показують один і той же 
час.

Чи будемо ми носити з собою гаманець, 
який коштує 30$ або гаманець, який кош-
тує 300$ — обидва вміщають однакову суму 
грошей.

Чи будемо ми їздити на автомобілі вар-
тістю 150 000 доларів або на машині вартістю 
30 000 доларів, дорога і відстань однакові, і 
ми досягаємо того ж місця призначення.

Якщо ми вип’ємо пляшку вартістю 300 
доларів або винo вартістю 10 доларів, то 
«кайф» буде однаковим.

У будинку, в якому ми живемо, площею 
300 квадратних метрів або 3000 квадратних 
метрів — ти однаково самотній.

Ваше справжнє внутрішнє щастя вихо-
дить не з матеріальних речей цього світу.

Якщо ви летите в класі першого класу 
або економ-класу, якщо лiтак пaдає то ти 
падаєш разом з ним.

Отже … Сподіваюся, ви розумієте, що 
коли у вас є друзі або хтось, з ким можна 
поговорити, то це справжнє щастя!

Від Стіва Джобса

Стів ДжобС



Дякуємо за дар служіння!
24 червня, святкує річницю свячень  
о. Олег Шепетяк - душпастир 
Патріаршого собору.
Вітаємо о. Олега та бажаємо 
здоров'я і натхнення  
служити Богові й людям.

Оновлені дати вступу до 
Київської семінарії

Вступ і прийом документів: 3-4 серпня
Адреса семінарії: пров. Любомира Гузара 
(колишня Боженка) , 20, с. Княжичі,
Броварський р-н, Київська обл., 07455.
Просимо абітурієнтів попередньо зголоси-
тись до семінарії за телефоном:
моб:+38067 464 1210 (о. Петро Жук, ректор 
семінарії), або через семінарійну електронну 
пошту: kyivseminary@gmail.com . 

Душпастирі тижня
о. роМан Славич -    (098) 253 93 44
о. ваСиль барна -      (098) 642 25 02

Розклад богослужінь
Понеділок 22.06 - Св. Кирила, архиєп. Олександрій-

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

Вівторок 23.06 - Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 24.06 - Свв. апп. Вартоломея й Варнави.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Четвер 25.06 - Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра 
Афонського

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

П’ятниця 26.06 – Празник найсолодшого Господа Бога 
і Спаса нашого Ісуса Христа – Чоловіколюбця.

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

Субота 27.06 - Свщмч. Миколая Чарнецького і тих, 
що з ним. Св. прор. Єлисея

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 –Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 28.06 – Неділя 3-тя по Зісланні Святого Духа. 
Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресв. Стридон-
ського. День Конституції України.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
IBAN UA973052990000026004006804715
рахунок в UAH/980 
Отримувач: РО, РГ УГКЦ ПАТРIАРШОГО  
СОБОРУ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВОГО
ЄДРПОУ 41467776
у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк 
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

А Д Р Е С А :  в у л .  М и к і л ь с ь к о - С л о б і д с ь к а ,  5 ,  с т. м .  Л і в о б е р е ж н а ,  К и ї в ,  У к р а ї н а

sobor.ugcc.church

cathedral.ugcc@gmail.com

† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

t.me/sobor_voskresinna (067) 653-07-31

@sobor.voskresinnia

КУРС ПЕРЕДШЛЮБНИХ НАУК 
з 17 червня 2020 р.

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

nazustrich.lyubovi@
gmail.com


