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Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа.
Всіх святих українського народу.
Матері Божої Неустанної Помочі.

Слово Боже
Апостол: Рим. 93 зач. 6, 18-23.
Браття, звільнившись від гріха, стали
слугами праведности. Я говорю
по-людськи, з уваги на неміч вашого
тіла. Бо так, як ви колись віддавали
ваші члени на служіння нечистоті і
беззаконню, щоб жити беззаконно,
так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли
ви були слугами гріха, ви не уважали
себе зобов'язаними до праведности.
Які ж плоди ви тоді мали? Такі, що ви
тепер їх соромитеся, бо кінець їхній
– смерть. Тепер же, звільнившися від
гріха і ставши слугами Бога, маєте ваш
плід на освячення і кінець – життя
вічне. Бо заплата гріха – смерть, а дар
ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі,
Господі нашім.

05 липня 2020
12 липня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 25 зач. 8, 5-13.
Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його: – Господи,
слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться
тяжко. Ісус каже до нього: – Я прийду й оздоровлю
його. Сотник у відповідь мовив: – Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю; скажи
лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я підвладний
чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому: – і він
іде; і тому: ходи – і він приходить; і слузі моєму:
зроби це – і він робить. Почувши це Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли: – Істинно кажу
вам: ні в кого в Ізраїлі я не найшов такої віри. Кажу
вам, що багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть
з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небеснім,
а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скерегіт зубів. І сказав Ісус
сотникові: – Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою!
І слуга видужав тієї ж години.

Мати Божа Неустанної Помочі
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бові. Десять основних думок владики
переказом, цю ікону малював святий апо- донині опису справжньої Одигітрії можемо
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій
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жими. Про початок існування нашої ікони
справжні риси Божої Матері.

У першій половині V століття цариця
Пульхерія перенесла цю ікону до Царгорода та збудувала для неї церкву, яку назвали Одиґітрією, тобто Провідницею. Згодом
почали так називати і саму ікону. Її вшановували не тільки в столиці - слава її поширилась на весь Схід. Згодом ікону почали відмальовувати, а копії під ім'ям Одиґітрії, або
Провідниці розійшлися по всьому світу. На
Русь теж потрапили деякі ікони, наприклад,
Смоленська Страсна.
1453 року турки здобули Царгород
і разом з іншими пам'ятками християнської старовини спалили й ікону Одиґітрії.

не знаємо нічого. Перші відомості про неї
з’явилися в одній з церков на острові Крит.
Як сама Одигітрія, так і її копія були у великій шані й славились чудами. У 1496 році,
коли Царгород уже був зайнятий турками,
а острів Крит залишався в руках християн,
якийсь купець, острів'янин, проник одного
разу до церкви, викрав ікону та заховав на
своєму кораблі між крамом, аби продати
десь за морем. Так Боже Провидіння використало цього грабіжника, щоб врятувати
ікону від бусурманів, що опісля зайняли
острів.
Купець поплив до Італії. В дорозі почалася така буря, що тільки чудом, завдяки

Пречистій Діві Марії, він врятувався. Через
рік прибув до Рима, столиці християнства,
і почав спродувати свій крам. Та раптом
важко занедужав, так що мусів перебратися
до оселі свого приятеля, де й помер.
Перед смертю збагнув свій гріх, покаявся
сердечно та просив приятеля, щоби віддав
ікону до якоїсь церкви для загального вшанування. Приятель пообіцяв це зробити,
однак, піддавшись намові своєї дружини, не
додержав обітниці. Не допомогло і те, що
Пречиста раз у раз з'являлася уві сні, нагадуючи, щоб повернув Їй ікону. Врешті попередила, що за кару він невдовзі помре. Так
і сталося. Але це не зломило опору жінки.
Аж одного разу явилась Божа Мати малій
донечці тієї вдови та промовила: "Скажи
мамі, що Мати Божа Неустанної Помочі
наказує віддати ікону до церкви. Якщо не
послухаєте, всі помрете." Тоді вдова злякалася й виконала волю Божої Матері.
27 березня 1499 року урочисто, у присутності багатьох людей, перенесено ікону

до церкви св. Матея, що стояла на Есквілинській горі та належала монахам чину
св. Августина. З того часу впродовж 300 літ
ікона залишалася у церкві св. Матея, що була
відтоді улюбленою святинею римського
народу. Діялись там численні чуда. У 1793
році в Римі почалися заворушення. Церкву
св. Матея зруйновали а монахи розійшлися
по світу. У цій хуртовині ікона зникла, і лише
через 70 літ її віднайшли під вівтарем однієї
з каплиць.
Святіший Отець Папа Пій IX віддав ікону
під опіку отцям-редемптористам, що мали
церкву неподалік від місця, де розміщувалась колись церква св. Матея. Відтоді щораз
більше поширюється вшанування ікони
Матері Божої Неустанної Помочі в світі, а
сама Божа Мати винагороджує людей численними чудами. І що ще цікаво: не тільки
сама римська ікона має таку чудесну силу,
але також її копії - скрізь, де вони знаходяться.
Матеріали взято з: cssr.org.ua

Розумій молитву
1. Добове коло (Часослов)

б. Інші богослужіння добового кола

Повечір’я – це богослужіння, яке відправляють після Вечірні перед нічним
відпочинком. Велике повечір’я служать
у Великий піст та на празники Різдва,
Богоявлення і Благовіщення; в інші
дні служать Мале повечір’я. Повечір’я
містить у собі благодарення Господа
за прожитий день, звершені справи та
прохання про прощення гріхів, спокійну ніч і мирний сон. «Надзвичайно
корисно, – навчає святий Василій Великий, – замислюватися над минулими
прогріхами, щоб остерігатися їх у майбутньому. Тому-то й сказано: За те, що
кажете у серцях своїх, на ложах своїх,
– покайтеся (Пс. 4, 5)»
У Північній, чуваючи в очікуванні
Пришестя Господа, просимо Його про
спокійну й безгрішну ніч. Згадуючи при

цьому й саму смерть, молимося, щоб
вона не застала нас зненацька. «Треба
випередити вранішню зорю, – заохочує
святий Василій, – і вставати на молитву,
щоб день не застав нас у ліжку, бо сказано: Очі мої випередили світанок, щоб
роздумувати над словами Твоїми (Пс.
119, 147)». Сам Спаситель молився серед
ночі та закликав своїх учнів чувати. Північна, як і Повечір’я, завершується взаємним прощенням і молитовним благанням за всіх живих і померлих.
На Часах, які мають біблійно-богословську і святоотцівську основу, вірні
споминають спасительні євангельські
події, а також просять у Господа благодаті для християнського сповнення
повсякденних справ і трудів дня.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 548-550

Дякуємо Богу
за дар життя!

Розклад богослужінь
Понеділок 06.07 - Св. мч. Агрипіни
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з литією та Утреня
Вівторок 07.07- Різдво чесного і славного прор.,
предтечі і хрестителя Господнього Йоана.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Середа 08.07 - Св. прпмч. Февронії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 09.07 - Прп. Давида, що в Солуні
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 10.07 – Прп. Сампсона, странноприємця
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 11.07 - Перенесення мощів свв. безсрібників
Кира і Йоана
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 12.07 – Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. славних і всехвальних, і первоверховних
апп. Петра й Павла.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

06 липня святкує свої уродини
Владика Йосиф Мілян,
Єпископ-помічник Київської Архиєпархії.
Хай вистачить сили Вашій любові, щоб
огорнути всіх, щоб любити всіх, щоби
жертвувати своє життя заради інших.
Щиро вітаємо Вас Владико, і зичимо
многих і благих літ. Сердечного,
щасливого, жертовного життя.
Заохочуємо кожного молитися за Владику,
щоб Він провадив нашу Церкву на теренах
Київської Архиєпрахії, а також, щоб і надалі
вірно та вправно звершував Єпископське
служіння.

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/

Душпастирі тижня
о.
о.

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