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Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 158 зач.15, 1-11.
Браття, пригадую вам Євангеліє, яке вам
проповідував, яке ви і прийняли, в якім
і стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли
держите його таким, як я вам проповідував; інакше ви увірували надармо. Я
бо вам передав найперше те, що й сам
прийняв був: що Христос умер за наші
гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, потім дванадцятьом;
опісля ж явився більш як п'ятистам братів
разом, більшість яких живе й досі, а деякі
померли; опісля явився Якову, згодом
усім апостолам; а наостанку всіх, немов
якому недоноскові, явивсь і мені; бо я
найменший з апостолів, я недостойний
зватись апостолом, бо гонив Церкву
Божу. Благодаттю Божою я є тим, чим я є і
благодать його в мені не була марна; бож
я працював більше всіх них, та не я, але
благодать Божа, що зо мною. Чи то я, отже,
чи то вони: так ми проповідуємо, і так ви
увірували.

30 серпня 2020
06 вересня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 79 зач. 19, 16-26.
В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав: – Учителю добрий! Що доброго маю чинити,
щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього: –
Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий,
тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. – Яких? – питає його. Ісус до
нього: – Не вбивай, не чини перелюбу, не кради,
не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби
ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до
нього: – Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще
бракує? – Якщо хочеш бути досконалий, – сказав
Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі; потім приходь і
йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов
смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав
до своїх учнів: – Істинно кажу вам: трудно багатому ввійти в царство небесне. Іще кажу вам:
легше верблюдові пройти через вушко в голці,
ніж багатому ввійти в царство Боже. Почувши
це, учні здивувались вельми і сказали: Хто ж
тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них
пильно й мовив: – У людей це неможливо, Богові
– все можливо.
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Про багатства в нашому житті

Матеріальне багатство – одна з небагатьох
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Церква вчить, що багатство не є ані про-

кляттям,
ані благословенням,
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Богдана
з цієї науки
пропонуємо
вашій увазі.
безліч суперечок протягом усієї історії християнства.
Ціла школа богословської думки, знана,
як теологія визволення, інфiкувала частину
Католицької Церкви у 60-х роках двадцятого
століття і продовжує свою діяльність до сьогодні. Теологія визволення вчить, що багатство
є інструментом пригноблення, а Царство Боже
полягає в пошуку того, що вони називають
“економічною справедливістю”. Кілька століть
перед тим деякі протестантські секти вчили,
що багатство є злом само по собі.
На протилежному полюсі ряд інших протестантських деномінації, які вчать що багатство є даром, який Бог дає кожному вірному
християнину. Вони стверджують, що кожен
“справжній” християнин буде обов’язково
винагороджений матеріальним достатком
вже тут, на землі. Численні телепроповідники
популяризують “Євангеліє багатства”, переконуючи слухачів, що фінансове благословення є
волею Божою стосовно християн, а позитивне
мислення і щедрі пожертви примножать матеріальний достаток…

виступати як одним, так і другим. Це питання
виходить за межі економічного аналізу та
теоретичних спекуляцій у сферу духовної
реальності. По-перше, за своєю природою
жодна річ не є злою. Їжа дана для задоволення тілесних потреб, але коли вона стає
головним фокусом життя, перетворюється на
гріх обжерливості. Статеві стосунки є Божим
даром чоловіку та жінці у законному шлюбі.
Поза шлюбом такі стосунки породжують цілу
низку гріхів від похоті до перелюбу та гомосексуальності. Для того, щоби людина протистояла хворобам, Господь дав лікувальні властивості різним рослинам. Але використання
цих ліків не належним чином приводить до
наркоманії.
Подібний спосіб мислення використовується Церквою і стосовно матеріального
багатства. Само собою воно не є злом і для
багатьох було благословенням. Разом із тим
невірне ставлення до багатства може бути
причиною гріха і погибелі…

Матеріали взято з: 4ernetki.com

Я ж в дорозі...
Перебуваючи в Єрусалимі, один американський турист зустрівся з ченцем. Показуючи
монастир і розповідаючи про традиції і порядки,
чернець привів подорожнього до своєї келії.
У кімнаті не було ні телевізора, ні радіо, ні
комп’ютера, ні одежної шафи. Лише ліжко, стіл,
табурет, кілька ікон і одна пара одягу. “Як тобі
вдається жити, користуючись такою обмеженою кількістю речей?” – спитав турист. “У мене є
стіл і табурет, а в тебе взагалі нічого немає, лише
маленька сумка,” – відповів монах, вказуючи на

туриста. “Так я ж в дорозі,” – відповів гість. “Я також.
Я також,” – задумливо відповів монах.
Матеріальні цінності та речі стають перепоною між людиною і Богом. Людям важко позбавитися того, від чого вони залежать. Ідучи у
відпустку, одна моя знайома запевняла, що намагається, хоч на короткий час, втекти від усього,
що її оточує. Але, разом з тим, упакувала все, що її
оточувало, у валізи, і забрала з собою те, від чого
так мріяла втекти…

Матеріали взято з: 4ernetki.com

Розумій молитву
2. Тижневе коло (Октоїх)

б. Інші дні тижня

Як і добу, християнство сприймає весь
тиждень як ікону історії спасіння, початок
якої – у сотворенні світу, а довершення – у
славному зновупришесті Христа. Неділя –
восьмий день, перший і єдиний день нового
творіння – стає першим днем тижня. Неділя
як «восьмий день» є пророчим знаком і
початком прийдешнього «воскресіння мертвих і життя будучого віку» (Символ віри).
Шість днів тижня, від понеділка до суботи,
Церква оспівує здійснення Божого задуму
– від сотворення світу до його повноти та
звершення.
Понеділок присвячено «другому дню»
сотворення, коли Бог виокремив у творінні
небо: «І назвав Бог твердь – небо» (Бут. 1,
8), мешканцями якого є ангели. Подібно,
як ангели уособлюють невидиме творіння,
люди уособлюють видиме. Адже людина –
вінець видимого творіння. Серед людей же,
за словом Христа, не було більшого понад
Йоана Хрестителя. Його особі присвячено
вівторок. Середу Церква присвячує животворящому хрестові Господньому, згадуючи, як
через «жадобу насолоди» людину було прогнано з раю і «дерево непослуху» зродило
світові смерть, а «хресне дерево» Христа
повернуло життя і дарувало нетлінність. Для
спасіння людства Отець посилає у світ Свого

Сина, «що народився від жінки» (Гл. 4, 4). Тому
середа також присвячена Пресвятій Богоматері. Воплочений Син Божий, Ісус Христос,
засновує Свою Церкву на апостолах, яких
посилає у світ: «Як Мене послав Отець, так
Я посилаю вас» (Йо. 20, 21). Пастирську турботу Церкви про людей уособлює святитель
Миколай Чудотворець, архиєпископ Мирликійський. Саме тому четвер присвячено апостолам і святому Миколаєві.
Виконуючи волю Отця, Ісус Христос –
Агнець Божий, що бере на Себе гріх світу
(пор. Йо. 1, 29), – добровільно приймає
смерть на хресті і хрестом перемагає смерть.
Тому п’ятниця – це спогад про спасительне
розп’яття Христа. Літургійне значення суботи
виражає кондак: «Тобі, Господи, Творцеві
природи, вселенна приносить, як первістки,
богоносних мучеників». У богослужіннях
суботи Церква охоплює всю цілість історії
спасіння, величаючи всіх святих: «Апостоли,
мученики і пророки, святителі, преподобні і
праведні, що добре подвиг звершили і віру
зберегли». У суботу Церква молиться також
і за усопших з вірою і надією на те, що вони
упокояться зі святими: «Зо святими упокой,
Христе, душі слуг Твоїх, де немає болізні, ні
печалі, ні зітхання, але життя безконечне».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 560-562

Розклад богослужінь
Понеділок 31.08 - Свв. мчч. Флора й Лавра.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 01.09 - Св. мч. Андрея Стратопедарха – сотника, і тих, що з ним.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 02.09 - Св. прор. Самуїла.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 03.09 - Св. ап. Тадея. Св. мч. Васси.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 04.09 - Св. мч. Агатоніка і тих, що з ним
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 05.09 - Віддання святa Успення
Пресвятої Богородиці.
Св. мч. Луппа. Св. свщмч. Іринея, єп. Ліонського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 06.09 - Неділя 13-та по Зісланні Святого Духа.
Св. свщмч. Євтиха.
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

Ми запрошуємо на курс подружні пари,
котрі планують чи очікують народження
дитини! Початок курсу - 5 вересня!
Християнські курси для вагітних "Дар життя"
— соціальний проект ініціативної групи
батьків та всіх зацікавлених у темі практикуючих християн.
На нашому курсі окрім інформаційної частини від спеціалістів про вагітність, пологи
та догляд за дитиною, створена програма
духовної підтримки. На духовних науках ми
говоримо про вчення Церкви щодо питання батьківства, маємо молитви та роздуми
над євангельськими уривками, розважання
на батьківські теми. Курси мають свою діяльність вже 4 роки, зараз анонсовано 9 курс.
Контакти та у разі запитань: https://www.
facebook.com/dar.zhyttya
Діана Ільницька (063)-159-52-58
За весняно-літній період у соборі
уділені Святі Тайни:
хрещень – 71
вінчань – 6
Вітаємо молоді сім'ї та батьків!

Душпастирі тижня
о.
о.

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

Андрій Бонис Андрій Гах -

(093) 153 41 05

sobor.ugcc.church
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cathedral.ugcc@gmail.com
t.me/sobor_voskresinna
(067) 653-07-31
† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

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

