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Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте 
мужні, кріпіться.  Нехай усе у вас 
діється в любові. Благаю вас, брати: 
ви знаєте родину Стефана, що вона 
первісток Ахаї і що вони посвятили 
себе на службу святим; отже, щоб ви 
також були услужливі таким людям 
і кожному, хто трудиться та працює 
з ними. Я тішуся приходом Стефани, 
Фортуната й Ахаїка: вони вашу від-
сутність заступили, бо заспокоїли 
мій дух і ваш. Шануйте, отже, таких. 
Вітають вас Церкви азійські. Вітають 
вас у Господі сердечно Акила й При-
скилла з їхньою домашньою Церквою. 
Всі брати вас вітають. Вітайте один 
одного святим цілунком. Привіт моєю 
рукою, Павловою. Як хто не любить 
Господа, анатема на нього. Маран ата. 
Благодать Господа Ісуса з вами. Любов 
моя з усіма вами у Христі Ісусі.

Євангеліє: Мт. 87 зач. 21, 33-42.
Сказав Господь притчу оцю: 
Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. 
Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, 
вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. 
Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх 
до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А 
виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого 
вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших 
слуг, більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. 
Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Матимуть 
пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, 
заговорили між собою: Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо 
його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, 
вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли при-
буде господар виноградника, що зробить з тими вино-
градарями? – Лютих люто вигубить, відповіли йому, а 
виноградник найме іншим виноградарям, що будуть 
давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм: 
Чи ви в Писанні ніколи не читали: Камінь, що відкинули 
будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це ста-
лось, і дивне воно в очах наших.



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

Відомості про трикратне віднайдення чесної 
голови святого Йоана сягають дуже давніх часів, 
тому різні оповідання і передання часто відрізня-
ються одне від одного. Подаємо їх за джерелами, 
які найбільше заслуговують на довіру, опускаючи 
всякі здогадки або пізніші додатки.

Після усікновення голови святого Йоана Хрес-
тителя, Саломея віддала її Іродіяді. Та закопала 
голову святого Йоана в палаті, а тіло веліла десь 
поховати. Та учні святого Йоана забрали його 
тіло і поховали в Самарії, у місті Севастії. Побожна 
невіста, на ім’я Йоанна, жінка Хузи, одна з тих 
жінок, які, згідно зі святим Євангелієм (див. Лк. 8, 3), 
перші прийняли науку Христа і бачили Його чуда, 
знайшла у тій палаті голову Хрестителя. Чоло-
вік її був слугою Ірода, то ж вона мала доступ до 
палат. Йоанна поклала голову у водонос, винесла 
з палацу і закопала на Єлеонській горі, на полі, що 
належало Іроду.

Минуло багато літ. Христова віра, хоч і була 
переслідувана, однак поширювалася на весь 
світ. Поблизу Єлеонської гори оселився один 
пустинножитель, і він, копаючи землю, знайшов 
голову Предтечі і з Божого об’явлення дізнався, 
який скарб тримає у своїх руках. А що поганство 
тоді лютувало в Єрусалимі, то він нікому не розпо-
вів про це, лиш гаряче молився у своїй келії перед 
головою святого Йоана, а перед смертю закопав її 
назад у землю.

Прийшов час, коли Христова віра вийшла з 
катакомб. Імператор Костянтин Великий став вір-
ним слугою Христа Спасителя, і хрест засяяв над 
вселенною, чесне древо якого знайшли в Єруса-
лимі. У тому часі два монахи знайшли голову свя-
того Йоана, і було це перше її віднайдення. Від 
тих монахів голова перейшла в руки одного вбо-
гого гончаря з міста Емеси; він чесно зберігав її у 
своєму домі і Бог поблагословив його так, що він 
став заможним чоловіком. Перед смертю він пере-
дав голову Предтечі, запечатану у скриньці, своїй 
сестрі і наказав зберігати її як найбільший скарб, 
але скриньки не відчиняти. І так з рук в руки, з 
покоління в покоління переходила голова святого 
Йоана, аж потрапила до рук монаха Євстахія, що 

жив у печері поблизу Емеси. Вже тоді у тій печері 
діялося багато чуд, але їх приписували монахові, бо 
ніхто не знав, яку знамениту реліквію він приховує. 
Але коли Євстахій став відкрито намовляти людей 
до єресі, то єпископ Емеси попросив начальника 
міста, щоб той вигнав єретика. Тоді Євстахій зако-
пав голову Предтечі в землю, бо не міг її забрати з 
собою, але вирішив колись потай повернутися за 
нею. Коли він пішов, у тій печері поселилися інші 
монахи і єретик не міг виконати свого наміру.

З часом на тому місці постала лавра, бо щораз 
більше монахів стало сюди приходити. У 453 р. 
Господь Бог об’явив, що в одній з печер монастир-
ської лаври в землі схована чесна голова свя-
того Йоана Предтечі. Ігуменом і архимандритом 
монастиря був тоді Маркел, муж дуже побожний і 
праведний. Одного разу уві сні він побачив, як до 
монастирської загороди вливається ріка, а за нею 
йшло багато вірниx, співаючи: “Явився тут святий 
Йоан Хреститель!” І справді посеред церкви явився 
святий Предтеча і поблагословив вірних. Так сни-
лося ігуменові. За кілька днів він удруге побачив 
видіння. Йому явився святий Йоан у білих одежах, 
він увійшов до монастиря, а попереду нього – вог-
ненний стовп. Маркел нікому не говорив про свої 
сни, а за кілька днів прийшов до нього один монах 
і розповів, що біля печери, де колись жили перші 
монахи їх монастиря, біля самого входу до неї, він 
бачив дивний вогонь. По якомусь часі Маркела 
збудив дивний голос, який виразно сказав: “Бог 
дарує вам мене; ти іди за зорею, і вона приведе 
тебе туди, де є я”. І в ту ж хвилю в його келії засвіти-
лася зоря. Маркел із трепетом у серці встав і пішов, 
зоря палала перед ним, вказуючи дорогу. І так дій-
шов він до печери, і тут зоря зупинилася. Маркел 
упав на коліна і став молитися; він зрозумів, що 
тут сховано якийсь святий скарб, та не знав який. 
Наступного ранку він повернувся до печери і 
почав копати землю. Невдовзі він натрапив на мар-
мурову плиту, під якою лежала посудина. У ній збе-
рігалася чесна голова святого Йоана Хрестителя, 
вона була як жива, з волоссям. Печеру наповнив 
дуже приємний аромат. Маркел запалив лампадку, 
обкадив чесну голову і тоді зрозумів свій сон – у 

Віднайдення голови Йоана Предтечі та про його мощі



 

Моління і піснеспіви тижневого кола 
долучають до Божественної Літургії і бого-
служінь денного кола. Ці моління роз-
співуються означеним черговим гласом 
(грецькою іхос – звук, відлуння). Традиція 
церковного співу на вісім гласів випли-
ває з події Пасхи – «Восьмого дня». Повне 
«восьмигласся» триває вісім тижнів. Зібрані 
воєдино, моління восьми гласів складають 
книгу під назвою Октоїх (з грецької Восьми-
гласник).

Вісім гласів тижневого кола утворюють 
«стовп», підніжжям якого є перший глас, 

2. Тижневе коло (Октоїх)   в. Порядок гласів Октоїха

а вершиною – восьмий. На цій «вершині» 
знову вибудовується перший глас, який спі-
вають із наступної неділі. Так із гласів, наче 
зі щаблів, вибудовується «духовна драбина» 
між теперішнім часом і Днем Господнього 
Пришестя. Щороку спорудження цієї «дра-
бини» розпочинається в Томину неділю й 
завершується у Квітну. «Пасхальний час» 
тижневих кіл неначе «оперезує» історичний 
час і дає нам змогу сприймати все життя у 
світлі пасхальної радості.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 563-564

ньому йшлося про голову святого Предтечі. Про 
святу знахідку повідомили єпископа Емеси Уранія, 
і він, за великого здвигу народу, переніс голову 
Хрестителя до церкви в Едесі. Ця подія відбулася 
24 лютого.

Близько 760 р. в Емесі на честь святого Йоана 
Хрестителя було побудовано величну церкву і в 
ній поклали голову святого, а згодом її перенесли 
до міста Комани в Понті. Та в часи іконоборства 
вірні боялися, щоб єретики не зневажали голову 
святого, тому потай закопали її у срібній посудині в 
землю. Минув час, і про те місце всі забули. Щойно 
за правління Михаїла і Теодори, близько 850 р., 
Бог об’явив святому Ігнатієві (його пам’ять вшано-
вуємо 23 жовтня), де заховано голову Хрестителя. 
Усе місто зворохобилося; послали найпобожні-
ших священиків, щоб відкопали в Команах голову 
святого. І справді, її знайшли там, де вказав святий 
Ігнатій. Коли її урочисто внесли до Царгорода, 
назустріч вийшов імператор зі своїм двором, а 
біля воріт міста, разом з усім клиром, чекав святий 
патріярх. Величезний натовп народу поклонився 
голові Предтечі, вдарили дзвони, почулася хва-
лебна пісня; хресним ходом голову святого внесли 
до міста і поклали в церкві, біля царської палати. 
Було це 25 травня, і тому в цей день Христова Цер-
ква святкує пам’ять третього віднайдення чесної 
голови святого Йоана Хрестителя.

Як ми вже згадували, мощі святого Йоана 
Хрестителя, звісно, без голови, було поховано в 
Севастії. Коли святий євангелист Лука у своїй апо-
стольській подорожі до міста Антіохії Сирійської 
проходив через Севастію, він пішов на поклін 
мощам святого Йоана Хрестителя. Тоді всі поба-
чили, що святі мощі цілком нетлінні. Святий Лука 
хотів узяти мощі зі собою, але вірні Севастії спроти-
вилися цьому, тож євангелист узяв лишень праву 
руку (якою святий Йоан хрестив Ісуса) і приніс її до 
Антіохії, свого рідного міста. Ця свята реліквія була 
тут у великому почитанні, а Бог прославив її чис-
ленними чудами. В часи Юліяна Відступника, коли 
погани стали мучити християн і руйнувати церкви, 
вірні боялися, щоб рука святого Йоана не була 
зневажена, і заховали її в кам’яному стовпі. А після 
смерти окаянного Юліяна руку святого урочисто 
було перенесено до церкви святого Петра, і Бог 
знову прославив її численними чудами. Та згодом 
Антіохію захопили агаряни, вони навідріз відмови-
лися дати дозвіл на те, щоб руку Хрестителя пере-
нести до Царгорода. Однак завдяки одному дияко-
нові, на ім’я Йов, руку святого вдалося перенести 
до Царгорода, на саме навечір’я Богоявлення. З 
того часу в Царгороді дуже урочисто святкують 
Собор святого Йоана Хрестителя (7 січня).

Далі читайте в джерелі

І. Я. Луцик, "ЖитІЯ свЯтих, .... «свІчадо», 2013



Розклад богослужінь
Понеділок 07.09 - Повернення мощів св. ап. Вартоломея. 

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

Вівторок 08.09 - Свв. мчч. Адріяна й Наталії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня 

Середа 09.09 - Прп. Пімена.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 10.09 - Св. Авґустина, єп. Іппонського.  
Св. мч. Гебре Михаїла, пресв. етіопського.  
Собор преподобних отців Печерських,  
що спочивають у дальніх печерах.

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

П’ятниця 11.09 - Усікновення чесної голови чесного і 
славного прор., предтечі і хрестителя Йоана

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

Субота 12.09 - Свв. отців наших, патріархів Царгород-
ських, Олександра, Йоана і Павла Нового.

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

Неділя 13.09 - Неділя 14-та по Зісланні Святого Духа. 
Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці.

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

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
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у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,
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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 практику-
ючих християн.
У зв'язку з пандемією відкрилися нові 
виклики онлайн спілкування і ми цей курс 
запускаємо в ширшому форматі, а саме: очні 
зустрічі в місті Києві та їх пряма трансляція 
в закриту групу для учасників з будь якого 
куточку України.
Нашу діяльність можна переглянути на 
нашій сторінці в фейсбук:  https://www.
facebook.com/dar.zhyttya
На нашому курсі окрім інформаційної ча-
стини від спеціалістів про вагітність, пологи 
та догляд за дитиною, створена програма 
духовної підтримки. На духовних науках ми 
говоримо про вчення Церкви щодо питан-
ня батьківства, маємо молитви та роздуми 
над євангельськими уривками, розважання 
на батьківські теми. Курси мають свою діяль-
ність вже 4 роки, зараз анонсовано 9 курс. 
Контакти та у разі запитань: https://www.
facebook.com/dar.zhyttya   
Діана Ільницька  (063)-159-52-58


