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Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма.
День Конституції України.

Слово Боже
Апостол: Рим. 88 зач. 5, 1-10.
Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з
Богом черев Господа нашого Ісуса Христа,
через якого ми вірою одержали доступ до тієї
ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на
славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях, знаючи, що страждання
дає терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов
Бога була вилита в серця наші Святим Духом,
що нам даний. Христос бо, ще тоді, як ми були
безсилі, у призначений час помер за безбожних. Навряд чи хто за праведника вмирає; бо
за доброго може б хто і відважився умерти. Бог
же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками.
Отож тим більш тепер, оправдані його кров'ю,
ми ним спасемося від гніву. Бо коли, бувши
ворогами, ми примирилися з Богом смертю
його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям.

(на неділю)
Євангеліє: Мт. 18 зач. 6, 22-33.
Сказав Господь: Світло тіла – око. Як,
отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде
світле. А коли твоє око лихе, все тіло
твоє буде в темряві. Коли ж те світло,
що в тобі, темрява, то якою великою
буде темрява! Ніхто не може двом
панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або
буде триматися одного, а того знехтує.
Не можете служити Богові і мамоні.
Ось чому кажу вам: не турбуйтеся
вашим життям, що вам їсти та що пити;
ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба
життя не більше їжі, тіло – не більше
одежі? Гляньте на птиць небесних:
не сіють і не жнуть, ані не збирають у
засіки; і Отець ваш небесний їх годує.
Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас,
журячись, може добавити до свого
віку хоч один лікоть? І про одежу чого
ж вам клопотатись? Гляньте на польові
лілеї, як вони ростуть: не працюють і
не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так,
як одна з них. І коли польове зілля, яке
сьогодні є, а завтра вкидають до печі,
Бог так одягає, то чи не багато більше
вас, маловірні? Тож не турбуйтесь,
кажучи: що будемо їсти, що пити і в
що одягнемося? Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний
знає, що вам усе це потрібне. Шукайте
перше царства Божого та його справедливости, і все те вам додасться.

Десять думок про любов. Владика Богдан Дзюрах
Кожна людина потребує любові. Кожна
людина, доросла і маленька, потребує
не лише їжі, одягу, даху над головою і
післяобідньої сієсти. Усі ми потребуємо
любові і зокрема в її невербальному виді,
у постаті зичливого погляду, делікатного
дотику, міцних обіймів, щирої усмішки…
Усе це вияви однієї з характерних рис
любові, що її називають ніжністю.
Любов ніжна. Справжня любов є
тиха, лагідна, дискретна, делікатна. Одне
слово — ніжна. Вона не надимається, не
домінує, 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
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тусу, бо джерелом її є чисте, добре серце,Богдана з цієї науки пропонуємо вашій
Марія в цих обставинах звертається до
здатне дивитися на іншу людину Божимувазі.
поглядом, відчувати чужу ситуацію Божим Ісуса з проханням про допомогу. Робить
серцем, промовляти до іншої людини це тихо, таємно, не спектакулярно. БогоБожими словами, які лікують, підносять родиця звертається до Джерела любові
на дусі, розраджують і потішають. Серце короткою молитвою-проханням: «Вина
такої людини має щось із Серця Того, хто не мають». Знову ж таки, погляньте яка
сказав про себе: «Навчіться від мене, бо проста і ніжна ця любов Марії: Вона не
я лагідний і сумирний серцем, тож знай- тисне на Ісуса, не зловживає своїм статусом Матері, своїм духовним чи кровдете полегшу душам вашим» (Мт. 11, 29).
Богородиця є Матір’ю і Вчителькою ним авторитетом, а просто представляє
ніжної любові. Вона є Матір’ю Любові, яка справу Ісусові, із повною довірою, що
не потребує багатьох слів. Хтось слушно те, що Він зробить, буде для цих молодят
спостеріг: «Марія у Євангеліях говорить найкращим.
Ніжна любов уміє довіряти. Блаженнімало, але каже так багато!» Дуже промовистим під цим оглядом є опис весілля в ший Любомир, пригадую, завжди казав:
«Коли я молюся за когось, то я не знаю,
Кані Галилейській.
Ніжність любові проявляється у здат- що просити, бо не знаю, що є найкраще
ності зауважувати потребу раніже, ніж її для цієї людини з Божої точки зору. У
усвідомить потребуючий. Марія бачить, такому разі я з повною довірою предщо незабаром у молодого подружжя в ставляю цю справу чи цю особу Богові,
Кані Галилейській розпочнуться нега- залишаючи Йому повну свободу діяти так
разди, їм забракне вина. Що означає брак і тоді, як і коли Він вважатиме за найбільш
вина? Вино у Біблії є символом радості відповідне і слушне».

Ніжна любов є креативною. Вона
вміє діяти тихо, не намагається нікому
докорити, підкреслюючи вади чи
браки людини. Вона вміє знайти альтернативні шляхи, вона є креативна,
вона вміє робити приємні несподіванки, а при цьому залишатися в тиші
і тіні.
Любов завжди готова відійти на другий план. Чи не найважливіше випробування для ніжної любові – готовність
відійти на другий план після довер-

шеного діла, без жалю, без образ і без
претензій.
Справжня любов не очікує нагороди. Вона не буде очікувати нагороди,
не ображатиметься і не докорятиме за
брак віддяки, вона буде щаслива, що
Господь дозволив їй бодай на коротку
мить стати Його знаряддям і виявом
Його єдиної воднораз батьківської і
материнської надійної і ніжної любові.

Матеріали взято з: ugcc.kiev.ua

Розумій молитву
1. Добове коло (Часослов) а. Вечірня та утреня
Після Псалма 50 «Помилуй мене, Боже» у яких людина закликає всю вселенну проспівають канон – піснеспів, у якому святко- славляти Бога та благословити Його за дар
вану подію оспівують на тлі історії спасіння. світла – Об’явлення Його Сина. Тому наприПісні канону починаються з оспівування кінці Утрені священик розпочинає Велике
визволення Ізраїлю з Єгипетської неволі та славослов’я словами: “Слава Тобі, що покавключають молитви-гимни різних староза- зав нам світло!» Споглядання цього світла
вітних пророків. Завершується канон про- веде нас до боговидіння, у «світлі» Христа
славою Пречистої Діви Марії, яку звеличу- можемо побачити неприступне «світло»
ємо піснями як «Богородицю і Матір Світла». Божої слави: «У світлі Твоєму побачимо
При сході сонця Церква оспівує Христа світло». Завершується Утреня подякою і
– життєдайне Світло: «Зішли світло Твоє, проханням за всю церковну спільноту та за
Христе Боже, і просвіти серце моє».
життя світу.
Радість осяяної Христовим Світлом душі
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 546-547
виявляється в хвалитних псалмах (148–150),

Розклад богослужінь
Понеділок 29.06 - Св. і чудотворця. Тихона Аматунтського
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 30.06 - Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла.Прп.
Іпатія, ігум. Руфеніянського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 01.07 - Св. мч. Леонтія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Дякуємо за дар життя!
02 липня, святкує свої уродини
о. Олег Шепетяк - душпастир
Патріаршого собору.

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

На парафії
Щоденно відбуваються онлайн-трансляції
Літургій о 09-00 на Facebook-сторінках:
Патріарший Собор
https://www.facebook.com/sobor.voskresinnia
Київська Архиєпархія
https://www.facebook.com/kyivugcc/

Четвер 02.07 - Св. ап. Юди, брата Господнього
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 03.07 – Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 04.07 - Св. мч. Юліяна Тарсійського
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 05.07 – Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа.
Всіх святих українського народу.
Матері Божої Неустанної Помочі.
Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

Душпастирі тижня
о.
о.
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