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Неділя 17-та по Зісланні Святого Духа,  
по Воздвиженні.  
Св. ап. Кодрата, що в Магнисії

Апостол: Гал. 203 зач. 2, 16-20.
Браття, довідавшися, що людина оправду-
ється не ділами закону, але вірою в Ісуса Хри-
ста, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправ-
датися нам вірою в Христа, а не ділами закону, 
бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, 
отже, шукаючи оправдання у Христі, пока-
залося, що й ми самі грішники, невже тоді 
Христос – служитель гріха? Не бути цьому! 
Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував 
був, я сам себе визнаю переступником. Я бо 
через закон для закону вмер, щоб для Бога 
жити: я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а 
живе у мені Христос. А що живу тепер у тілі, 
то живу вірою в Божого Сина, який полюбив 
мене й видав себе за мене.

Євангеліє: Мр. 37 зач. 8, 34 - 9, 1.
Сказав Господь: – Коли хто хоче йти за мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе 
хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче 
спасти свою душу, той її погубить; а хто погу-
бить свою душу мене ради та євангелія, той 
її спасе. Яка бо користь людині здобути світ 
увесь і занапастити свою душу? Що бо людина 
може дати взамін за власну душу? Хто, отже, 
буде соромитися мене й моїх слів перед цим 
родом перелюбним та грішним, того буде 
соромитися Син чоловічий, коли прийде у 
славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав 
їм: – Істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, 
що не зазнають смерти, аж поки не вздріють 
царства Божого, що прийде у могучості.



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.

Як наука, так і історія релігійних практик під-
тверджують очищувальні властивості палення 
пахощів під час богослужінь. Католицька Цер-
ква від початку використовує кадило під час 
деяких молитов. У дохристиянські часи пахощі 
використовували ізраїльтяни. Як каже псалмоспі-
вець: «Нехай стане молитва моя як кадило перед 
лицем Твоїм, підношення рук моїх як жертва 
вечірня!» (Пс 141,2). Кадило стало суттєвим еле-
ментом літургії — не тільки через свою символіку, 
але й завдяки лікувальним властивостям. Напри-
клад, у санктуарії Сантьяго де Компостела ще в 
Середні віки християни сконструювали велику 
кадильницю, яку називають «Botafumeiro». Згідно 
з Atlas Obscura, «палення ладану мало замаску-
вати неприємний запах втомлених і не дуже 
чистих паломників. Також вважалося, що кадило 
запобігає інфекції».     Нещодавні дослідження 
підтвердили дивовижні очищувальні власти-
вості ладану. Одне з досліджень стосувалося 
ефективністі застосування кадила для очищення 
мікробіологічно забрудненого повітря в храмі 
XVIIст. Дослідження показали, що «антибакте-
ріальні властивості ефірної олії, отриманої з 
кадила, — сполуки, яка використовується тра-
диційно, — вказують на її значний потенціал як 
природного антибактеріального засобу. Крім 
того, можна також використовувати випари з 
рослини, відомої як ладан Картера і кадило як 
засіб дезінфекції повітря на об’єктах релігійного 
культу поза богослужіннями». Стаття на інтер-
нет-сторінці Healthline показує, що «палення 
мира й ладану на 68% знижує кількість бактерій, 
які розповсюджуються повітряним шліхом». Крім 

того, доведено, що палення кадила покращує 
депресивний настрій. За даними Федерації аме-
риканських товариств експериментальної біо-
логії, «палення кадила (смоли ладану Картера) 
активує іонні канали мозку, що знижує напру-
ження і депресію. Це означає, що ми дослівно 
«під носом» можемо мати нову групу антидепре-
сантів і препаратів від тривоги». Але надмірна 
кількість пахощів — зокрема, коли використо-
вується не чиста смола ладану, а суміш з кількох 
складових, — може мати негативний вплив на 
дихальні шляхи. Це підтвердило дослідження 
релігійних практик в азіатських країнах, де хма-
рою кадильного диму обкурюють весь будинок і 
палиться багато речовин. У деяких місцях Китаю 
кадила оздоблені написами, які попереджають 
про небезпечний дим. Саме тому палення пахо-
щів у будівлях релігійного культу мають підля-
гати контролю, зокрема, з огляду на хворих на 
астму або інші захворювання дихальної системи 
людей. Природно, що ефект дії кадила залежить 
від розмірів приміщення, чистоти й кількості спа-
люваних речовин. Саме тому багато виробників 
уже випустили на ринок гіпоалергенне кадило. 
Чи можна використовувати кадило в храмах для 
боротьби з COVID-19? Наукові дослідження, які 
б безпосередньо підтверджували противірусні 
властивості палення кадила, поки що не прово-
дилися. Але в минулому християни використову-
вали його для боротьби з чумою та епідеміями, і 
сьогодні використання ладану приносить багато 
духовної та лікувальної користі

Ладан (кадило) проти хвороб
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Правдивий піст полягає у «відкиненні 
всякого зла, стримуванні язика, відмові 
від гніву, похоті, обмовляння, неправди й 
кривоприсяги». Значення посту для хри-
стиянина розкриває стихира з Вечірні в 
Сиропусну неділю: «Почнімо радісно час 
посту! Віддавши себе духовному подви-
гові, очистьмо душу, обмиймо тіло і стри-
муймося в їжі, і від усяких пристрастей, 
насолоджуючись духовними чеснотами. 
Зростаючи в них любов’ю, сподобимося всі 
побачити всечесну страсть Христа Бога і, 
радіючи духом, святу Пасху». Богослужіння 

3. Річне коло богослужінь  а. Рухоме коло (Постова і Квітна тріоді)
постового часу поступово розкривають 
суть правдивого посту: засіявши «насіння 
покаяння» у своєму серці (І неділя посту), 
виростимо «зрілий колос чеснот» (ІІ неділя 
посту), щоб, споживши плід животворя-
щого Дерева, «яке знову вводить до раю» 
(Хрестопоклонна неділя), сягнути «духов-
ною драбиною (ліствицею)» (IV неділя, 
преподобного Йоана Ліствичника) висоти 
духовного очищення і покаяння (V неділя, 
преподобної Марії Єгипетської).

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 569

У сучасних обставинах, коли людство розгу-
блене, принижене, ми часто не вповні розуміємо, 
що з нами відбувається. Звідки нам взяти силу, 
щоб усе перенести? Звідки нам взяти силу, щоб 
з дня на день не впадати у відчай, а підніматися 
і крокувати з оптимізмом уперед?! Ця сила нам 
подається через воздвиження нашого Спасителя 
на хресному знамені, яке сьогодні урочисто під-
носиться у наших храмах, у наших серцях, у житті 
кожної віруючої людини.

Про це сказав Отець і Глава Української Гре-
ко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
під час проповіді до вірних у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового. Проповідник відзначив, 
що цього дня Христова Церква святкує одне з 
найбільших свят у році – Воздвиження чесного і 
животворного Хреста.

«Христос розпинається, помирає, возноситься 
на Хрест, щоб підняти, воздвигнути людину. Тому 
свято Воздвиження чесного і животворного 
Хреста є святом великого християнського опти-
мізму. Немає такого упадку, з якого ми не можемо 
встати. Тому що ми віримо в Розп’ятого. Нема 
такого упадку, з якого Христос нас би не підняв 
у своєму русі воздвиження. Немає такого знева-
женого, якому Христос не повернув би гідності», 
– переконує духовний лідер українців.

Свято Воздвиження показує, що силою відро-
дження Христової Церкви є сила, яка випливає з 
Хреста Господнього. «В історії Христової Церкви 
було багато різних гонінь, знищень, пересліду-
вань, але щоразу Церква воскресала разом зі 
своїм воскреслим Спасителем», – вважає Блажен-
ніший Святослав.

Секретом відродження, живучості Христової 
Церкви є сила воздвиження нашого Спасителя.

«Тому ми кажемо, що єдиною владою, єди-
ною силою, яку має Церква, – є сила Хреста. 
Єдиною справжньою мудрістю, якою втіша-
ється віруючий Божий народ, – є мудрість Хре-
ста. Єдиною справжньою надією, яка навіть 
мертвих веде до воскресіння, – є надія, яка 
випливає з Хреста Господнього, – сказав Пред-
стоятель і додав: – Тому навіть на могилах наших 
покійних ставимо знак Хреста. Знак Хреста став 
найважливішим символом християнина, став 
символом християнства, яке вінчає наші храми, 
наші домівки, наші школи… весь простір життя 
людини».

«Тому ми кажемо, що Хрест – це слава Цер-
кви. Хрест є окрасою вселенної, Хрест – це слава 
ангелів», – вважає Глава УГКЦ.

Глава УГКЦ: «Хрест – окраса вселенної»
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Душпастирі тижня
о. роМан Славич -    (098) 253 93 44
о. андрій Боднарук - (096) 594 95 91

Розклад богослужінь
Понеділок 05.10 - Св. свщмч. Фоки, єп. Синопійського. 

Св. прор. Йони. Прп. Йони пресв., Теофана, твор-
ця канонів, і Теодора Начертанного.

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

Вівторок 06.10 - Зачаття чесного славного прор.,  
предтечі і хрестителя Господнього Йоана

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

Середа 07.10 - Св. первомч. й рівноап. Теклі.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 08.10 - Прп. Євфросинії
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 09.10 - Переставлення св. ап. і євангелиста 
Йоана Богослова

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

Субота 10.10 - Св. мч. Калістрата і тих, що з ним.  
Прп. Ніла. 

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

Неділя 11.10 - Неділя 18-та по Зісланні Святого Духа. 
Прп. й ісп. Харитона. Св. В’ячеслава.  
Собор преподобних отців Печерських, що  
спочивають у ближніх печерах преп. Антонія.

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 
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у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
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РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,
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† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

t.me/sobor_voskresinna (067) 653-07-31

@sobor.voskresinnia

Передшлюбні науки

Програма зустрічей: 
30.09 – заручини як нагода пізнати один одного
02.10 – Таїнство шлюбу та церковне право
07.10 – потреби чоловіка і жінки 
09.10 – цивільне право і шлюб; фін. грамотність
14.10 – статевість Божий дар і батьківство
16.10 – родина – домашня церква: молитовне 
життя сім’ї, наука прощення
17.10 – виклики, які стають перед подружжям, та 
шляхи їх подолання


