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Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною 
рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, 
силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути пересліду-
вання за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають 
закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвали-
тися вашим тілом.  Мене ж не доведи, Боже, чимсь хва-
литися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, 
яким для мене світ розп'ятий і я – світові; бо ні обрізання, 
ні необрізання є чимсь, але нове сотворіння. На всіх тих, 
що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на 
них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені 
не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Бла-
годать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим 
духом, брати. Амінь.

Євангеліє: Йо. 9 зач. 3, 13-17.
Сказав Господь: Ніхто не зійшов 
на небо, крім того, хто зійшов з 
неба: Син чоловічий. І як Мой-
сей підняв змія в пустині, так 
Син чоловічий має бути підне-
сений, щоб кожен, хто вірує у 
нього жив життям вічним. Бог 
бо так полюбив світ, що дав 
Сина свого єдинородного, щоб 
кожен, хто вірує в нього, не 
загинув, але жив життям вічним. 
Бо Бог не послав у світ Сина, 
щоб світ засудити, але щоб ним 
спасти світ.



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.

Церква не має звичаю святкувати день народ-
ження святих на землі, але їхній день народження 
для неба — день смерти. Виняток становлять двоє 
найбільших святих у Церкві: Пречиста Діва Марія і 
святий Йоан Хреститель. Ми святкуємо не тільки їхнє 
небесне, але й земне різдво.

Один з великих празників, що стоїть на початку 
нашого цер ковного року це празник Різдва Пресвя-
тої Богородиці. Як видно зі слів тропаря празника, 
то це свято особливо радісне і важливе. Радісне, бо 
це день народження Божої Матері і Владичиці неба 
й землі. Важливе, бо доводить велику правду святої 
віри у богомате ринство Пречистої Діви Марії, з якої 
"засіяло Сонце Правди, Хрис тос Бог наш". Вже зійшла 
рання зірка, тож і схід сонця недалекий. На велике 
значення цього празника вказує і його велична назва 
в наших богослужбових книгах: "Різдво Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії".

На чому базується встановлення цього празника? 
Яка його історія та значення?

ОСНОВА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЗНИКА
Святе Євангеліє записало нам дуже мало подій із 

життя Бого родиці. Тут нічого не сказано про її різдво, 
про її молоді літа чи про її святе успення, ані навіть 
не подано імен її праведних батьків. Звідки ми про це 
все знаємо? Знаємо про це з традиції Церкви та апо-
крифів. Апокрифи — це такі книги, що розповідають 
нам про деякі події із життя Ісуса Христа чи Богоро-
диці, про що не сказано у Євангелії. Хоча свята Цер-
ква не вважає апокрифів за автентичні книги ані за 
певне історичне джерело, але все-таки вони містять 
у собі багато чого з традиції та вірувань первісної 
Церкви.

Головне джерело вісток про життя Пресвятої 
Богородиці — це апокрифічна книга, написана 
близько 170-180 року, що її називають Протоєванге-
лієм Якова. Ця книга дала мотив для встановлення 
таких празників: Зачаття Богородиці святою Анною, 
Різдва Пре святої Богородиці, Введення в храм та 
свята в честь Иоакима й Анни. Звідси довідуємося 
про обставини різдва Пречистої Діви Марії, хто були 
її батьки та що вони звалися Иоаким і Анна.

Апокрифічне Протоєвангеліє Якова було в дав-
нину у великій пошані, його цитують або пояснюють 

багато святих Отців, між ними святий Епіфан, святий 
Андрій Критський, святий Софроній, патріярх Гер-
ман І, святий Йоан Дамаскин і патріярх Фотій.

У Протоєвангелії Якова читаємо, що Пречиста 
Діва Марія по лінії свого батька походила з цар-
ського роду Давида, а по матері — зі священичого 
роду Арона. Її батьки жили в Назареті і були ма єтні, 
але відзначалися великою праведністю та жертвен-
ною лю бов'ю до Бога і ближнього. Свої плоди Йоаким 
ділив на три части ни: одну частину давав на жертву 
для Бога, другу для бідних, а третю залишав для себе. 
Великою журбою для Йоакима й Анни була їхня без-
дітність. У жидів бездітність уважалася не тільки за 
брак Божого благословення, але й за Божу кару. З 
тієї причини вони зазнавали багато прикростей. Тож 
нічого дивного, що вони безнастанно благали в Бога 
дитини. Це була головна мета їхніх молитов, постів 
і милостині. І вкінці Господь Бог на схилі літ дав їм 
дитину, що була призначена на Матір Божого Сина.

ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ ПРАЗНИКА
Празник Різдва Божої Матері у Східній Церкві 

належить до дуже давніх Богородичних празни-
ків, хоча не можна точно визна чити часу, коли він 
з'явився. Про нього згадують святий Йоан Золо-
тоустий, святий Прокл, святий Епіфан, святий Авгус-
тин і святий Роман Сладкопівець. Палестинське 
передання каже, що свята Єлена († 330), мати цісаря 
Костянтина, збудувала в Єруса лимі храм у честь 
Різдва Пресвятої Богородиці. У V сторіччі про цей 
празник згадує Служебник папи Геласія (492-496).

Стихири і гимни на честь цього празника уклали 
патріярх Анатолій (449-458), Степан Єрусалимський 
(VI ст. ), святий Андрій Критський і патріярх Сергій (VII 
ст. ), святий Йоан Дамаскин і патріярх Герман (VIII ст. ), 
святий Йосиф Студит (IX ст. ). Офіційне введення 
цього празника у візантійському цісарстві припису-
ють цісареві Маврикієві (582-602).

Зі Сходу празник Різдва Пресвятої Богородиці 
перейшов на Захід, спочатку в VII ст. до Риму, а 
звідси в пізніших віках поши рився на цілу латин-
ську Церкву. Восьмого вересня стало празником 
тому, що того дня сповнилося дев'ять місяців від 
зачаття Пречистої Діви Марії в лоні святої Анни, 
а також тому, що того дня мало бути посвячення 

Празник Різдва Пресвятої Богородиці



 

Осердям рухомого кола богослужінь літур-
гійного року є свято Пасхи. Дата його святку-
вання випадає на першу неділю після повного 
місяця від дня весняного рівнодення. Це зна-
чить, що кожного року дата святкування Пасхи 
буде «рухатися» – припадати на різні дні року 
(за григоріянським календарем від 22 березня 
до 25 квітня, а за юліянським - від 4 квітня по 
10 травня). Відповідно до зміни дати Пасхи 
щороку змінюються й дати початку Великого 

3. Річне коло богослужінь  а. Рухоме коло (Постова і Квітна тріоді)

посту, а також празників Входу Господнього 
в Єрусалим, Вознесіння Господнього та П’ят-
десятниці. Протягом цього періоду Церква 
супроводжує вірних богослужіннями літургій-
них книг Постової і Квітної тріодей (з грецької 
трипіснець). Постова тріодь містить богослу-
жіння чотирьох неділь перед Великим постом 
і самого Великого посту, Квітна – періоду від 
Лазаревої суботи до Неділі всіх святих.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 567

храму на її честь в Єрусалимі. Наша Церква свят-
кує цю подію 9 грудня. Празник належить до 12 
вели ких свят нашого церковного року. Він має 
один день передпразденства і тільки чотири дні 
попразденства з огляду на празник Воздвиження 
Чесного Хреста.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ — ДЕНЬ ВСЕСВІТ-
НЬОЇ РАДОСТИ

Прихід на світ тієї, що мала бути Божою Матір'ю, 
є особливим джерелом радости для її батьків, Йоа-
кима й Анни, для неба, для землі і всього створіння. 
Цю духовну радість з Різдва Богородиці підкрес-
люють різні святі Отці. Святий Андрій Критський у 
своїй проповіді на цей празник величає Пресвяту 
Богоматір як ту, через яку сповнилися всі пророц-
тва і прообрази Старого Завіту. І гідно звеличивши 
її найкращими похвальними титулами, він взиває до 
участи в радості небо, землю, море і всяке створіння 
та закінчує словами: "Бо сьогодні родилася дитина, 
від якої спасення Христос Бог і Слово, який був і при-
ходячи перебуває на віки". А святий Йоан Дамаскин 
у проповіді цього дня каже: "День Різдва Бого родиці 
є днем всесвітньої радости, бо через Богородицю 
увесь людський рід обновився і смуток праматері 
Єви перемінився у радість".

Так і богослуження цього дня повні радісних 
тонів, наче б це було Христове Різдво або Його світле 
Воскресення. Головні мотиви цієї радости — це 
кінець бездітности праведних Йоакима й Анни, поча-
ток нашого спасення, предивна гідність богомате-
ринства, особ лива роль і значення Богородиці в ділі 
спасення людського роду.

З Різдва Пречистої Діви Марії найперше радіють 
її батьки. На стихирах Стиховні малої вечірні Церква 
закликає їх: "Радійте, Йоакиме й Анно, радійте, бо від 
неплідної родиться Причина нашої радости і спа-
сення".

З Різдва Богородиці радіють ангели й люди: "Все-
чесне твоє Різдво, Пресвята Діво чиста, — співаємо 
на "Господи возвах" малої вечірні, — множество анге-
лів на небі і людський рід на землі славить, бо ти стала 
Матір'ю Творця всіх Христа Бога. Того блага ючи, не 
переставай молитися за нас, що на тебе по Бозі надію 
покладаємо, Богородице Всехвальна і Непорочна".

У цій радості беруть участь усі святі Старого й 
Нового Завітів: "Обновися, Адаме, — каже світилен 
утрені, — веселися, Єво, радійте пророки з апосто-
лами і праведними, бо сьогодні загальна радість 
ангелів і людей засіяла від праведних Йоакима й 
Анни: Богородиця Марія".

Укінці Церква закликає всіх вірних на Стиховні 
вечірні, щоб віддали належну честь Божій Матері: 
"Прийдіть усі вірні і прибі жімо до Дитини, бо родиться 
та, що ще перед зачаттям своїм вибрана на Матір 
Бога нашого. Вона це посуд дівства, розцвілий жезл 
Арона з кореня Єссея, проповідана пророками і плід 
правед них Йоакима й Анни. Вона родиться і з нею 
світ обновляється. Вона родиться і Церква у свою 
велич одягається. Вона — храм святий, що містить 
Божество, дівственний посуд, царська світлиця, в 
якій доконалося дивне таїнство невисказаної злуки 
природ об'єд наних у Христі. Віддаючи честь Йому, 
оспівуємо Різдво всенепо рочної Діви".

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”



Дякуємо за дар життя!
25 вересня, святкує свої уродини  
о. Богдан Чурило - душпастир 
Патріаршого собору.
Щиро вітаємо о. Богдана  
і бажаємо міцного  
здоров'я, сили та мужності 
для праці в Христовому 
винограднику.

Душпастирі тижня
о. андрій Гах -           (093) 153 41 05
о. роман Славич -    (098) 253 93 44

Розклад богослужінь
Понеділок 21.09 - РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія 
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Вівторок 22.09 - Свв. і прав. богоотців Йоакима й Анни. 
Св. мч. Северіяна.

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

Середа 23.09 - Свв. мучениць  
Минодори, Митродори й Німфодори.

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

Четвер 24.09 - Прп. Теодори Олександрійської.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 25.09 - Віддання свята Різдва Пресвятої  
Богородиці. Св. свщмч. Автонома

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

Субота 26.09 - Субота перед Воздвиженням.  
Предсвяття Воздвиження чесного й животворя-
щого Хреста.  
Св. свщмч. Корнилія сотника.

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

Неділя 27.09 - Неділя 16-та по Зісланні Святого Духа. 
Всемірне Воздвиження чесного й животворя-
щого Хреста.

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

Соціальна ініціатива Sobor. Help.  
Допомога людям в часі пандемії COVID-19 
Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 337 471.  
Також зв’язатися з нами можна, написавши на 
e-mail: sobor.help@gmail.com
facebook.com/Sobor.Help/

Передшлюбні науки

Патріарший собор Воскресіння Христового 
запрошує на курс передшлюбних наук, що від-
буватиметься у вересні-жовтні 2020 року.
 Попередня реєстрація та додаткова  
інформація: nazustrich.lyubovi@gmail.com


