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Неділя 19-та по Зісланні Святого Духа.
Св. мч. Харитини.

Слово Боже
Апостол:
2 Кор. 194 зач. 11, 31 - 12, 9.
Браття, Бог і Отець Господа Ісуса – він
благословен вовіки! – знає, що я не
говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене схопити, але мене
спущено через віконце у коші по мурі
і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до
видінь і до об'явлень Господніх. Знаю
чоловіка в Христі, що чотирнадцять
років тому, – чи то в тілі, не знаю, чи
то без тіла, не знаю, Бог знає, – був
узятий до третього неба. І знаю, що
той чоловік – чи в тілі, чи без тіла, не
знаю, Бог знає, – був узятий у рай і
чув слова невимовні, яких не можна
людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба
лиш моїми немочами. Коли ж я схочу
хвалитися, не буду безумний, бо скажу
правду; але стримуюся, щоб про мене
хто не сказав більше, ніж у мені бачить
або від мене чує. І щоб я не загордів
надзвичайними об'явленнями, дано
мені колючку в тіло, посланця сатани,
щоб бив мене в лице, щоб я не нісся
вгору. Тричі благав я Господа, щоб
той від мене відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті,
бо моя сила в немочі показується».
Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше
моїми немочами, щоб у мені Христова
сила пробувала.

18 жовтня 2020
25 жовтня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Лк. 26 зач. 6, 31-36.
Сказав Господь: Як бажаєте, щоб вам чинили люди,
чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що
вас люблять, яка ваша заслуга? Таж бо й грішники
люблять тих, що їх люблять. I коли чините добро тим,
що вам чинять, яка ваша заслуга? І грішники те саме
чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію
назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж
любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте,
не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий
для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець
ваш милосердний.

Звернення Єпископів УГКЦ з нагоди виборів
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ких голів. Зміна виборчого законодавства
та адміністративно-територіальна реформа
завершують процес децентралізації в Україні,
внаслідок якого органи місцевого самоврядування отримають значно більше повноважень і ресурсів. Територіальна громада
стане місцем, де ухвалюватимуться важливі
для українського суспільства рішення. Тому
чергові вибори вимагають особливо відповідального ставлення з боку мешканців територіальних громад.
Беручи до уваги особливе значення цьогорічних виборів до органів місцевого самоврядування, «цієї кузні кадрів, де під пильним
оком ближніх виковуються характери справжніх державних мужів» , вважаємо за необхідне звернутися до вірних нашої Церкви
та всіх громадян України. Закликаємо вас до
свідомої участі у виборах, а осіб, відповідальних за їх організацію, прохаємо докласти всіх
можливих зусиль, щоб забезпечити відкритий і чесний виборчий процес.
Обираючи сьогодні представників місцевої влади, ми обираємо майбутнє нашої держави, а оскільки йдеться про вибори місцевих органів влади, то це майбутнє неминуче
відобразиться в конкретиці нашого щоденного життя – позначиться на нас самих, на
наших дітях і родинах. Як добрі християни,
ми не можемо відмовитися від своєї відповідальності за впорядкування громадського
життя на євангельських цінностях та на
засадах соціального вчення Церкви. Саме
тому через участь у цьогорічних виборах ми
знову покликані «розпізнавати та здійснювати зобов’язання справедливості та милосердя в суспільному житті» .
Цьогорічні вибори до органів місцевого
самоврядування відбуваються на тлі особливих викликів, пов’язаних із поширенням

у світі та в Україні коронавірусної хвороби.
Попри загрози, що несе із собою пандемія,
не маємо права в цей важливий для країни
час допустити, щоби наш острах перед цією
небезпекою став загрозою українській державності. Тому звертаємося до представників влади з проханням створити належні
санітарно-епідеміологічні умови для гарантування громадянам України максимальної
безпеки на виборчих дільницях. Особливу
увагу в день голосування слід приділити членам дільничних виборчих комісій та їх відповідному забезпеченню протиепідемічними
засобами. Із належною повагою слід поставитися до права на власний голос тих громадян, які хворіють чи перебувають в умовах
самоізоляції, та забезпечити їм можливість
законного волевиявлення. Відповідальне
ставлення до організації самого процесу
може захистити здоров’я та права громадян
нашої країни.
Закликаємо всіх виборців у день голосування обов’язково дотримуватися вимог
Уряду щодо запобігання розповсюдженню
інфекції та за жодних обставин не легковажити здоров’ям і життям власним та свого
ближнього. Ідучи на виборчі дільниці, використовуйте захисні маски, дотримуйтеся
безпечної соціальної дистанції, мийте руки
та обробляйте їх антисептичними засобами,
принесіть із собою власне письмове при-

ладдя для заповнення бюлетеня. Представників вразливих соціальних груп просимо в
день голосування прийти в такий час, коли
передбачається присутність найменшої
кількості людей на дільницях, щоб уникнути
додаткових загроз для власного здоров'я.
Заохочуємо наших душпастирів звернутися
з проханням до наших вірних не відкладати
голосування до часу після Літургії, щоб уникнути надмірного скупчення людей на виборчих дільницях.
Нагадуємо всім нашим вірним, що участь
християн у суспільно-політичному житті
завжди має бути спрямована до забезпечення спільного блага. Кожен мирянин,
який бере участь у суспільно-політичному
процесі, зобов’язаний своїм християнським
сумлінням втілювати у своїй діяльності Божі
заповіді та діяти відповідно до принципів і
засад Христового Євангелія . Доля країни та
майбуття нашого народу вимагають сьогодні
від нас відповідального ставлення до власного громадянського обов’язку.
Обираючи представників місцевої влади,
слід звернути увагу на їхню відповідність
таким ціннісним засадам, як порядність і
відповідальність, щира та діяльна любов до

України, готовність віддано трудитися заради
спільного добра в громаді та в державі. Звертаємося до кожного громадянина України з
проханням зробити власний вибір свідомо
та зважено, після ретельного молитовного
розпізнавання, та за жодних обставин не
торгувати власним голосом і сумлінням. Сьогодні безпеку українському суспільству та
правильний напрямок розвитку Українській
Державі може гарантувати лише наша особиста відповідальність.
Нехай всемилостивий Господь пошле
нашому народові свою небесну мудрість,
щоби в таких складних і незвичних для нас
обставинах ми виконали свій громадянський
і християнський обов’язок для добра нашої
незалежної і вільної Батьківщини!
Благословення Господнє на вас!
Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі
Воскресіння Христового, у день Святого священномученика Кипріяна, 15 жовтня 2020
року Божого
Матеріали взято з: ugcc..ua

Розумій молитву
3. Річне коло богослужінь

а. Рухоме коло (Постова і Квітна тріоді)

Святий Йоан Золотоустий, навчаючи про
піст, наголошує на плодах посту в моральному та духовному житті: «Яка користь із
посту, якщо ми провели його без добрих
діл? Коли хтось скаже: “Я постив цілу Чотиридесятницю”, то ти скажи: “Я мав ворога і
примирився, мав звичку злословити й покинув її, мав звичку божитися і позбувся тієї
поганої звички”». Якщо провести піст із ревністю, то, як навчає Золотоустий, «одного
тижня перестанемо клястися, наступного –
подолаємо гнів, а ще через тиждень – викоренимо обмови, а в подальші тижні, ідучи
такою дорогою все вище й вище, осягнемо
вершину чесноти».

Після того, як ми звершили «спасенну для
душі Чотиридесятницю», Церква в богослужіннях Квітної тріоді, починаючи з Лазаревої
суботи, просить Господа сподобити вірних
«побачити святий тиждень страстей, щоб прославляти в ньому великі Господні діла»399:
воскресіння, вознесіння, зіслання Святого
Духа і славне зновупришестя. У днях Страсного тижня ми літургійно споминаємо і наново
переживаємо останні дні земного життя Ісуса,
Його страсті, смерть і погребення, й очікуємо
Його воскресіння, коли Господь, «як пшеничне
зерно, потрапивши в землю, рясний видав
колос: Він підніс людей ще сущих від Адама».

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 570-571

Розклад богослужінь
Понеділок 19.10 - Св. і славного ап. Томи.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 20.10 - Свв. мчч. Сергія і Вакха
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Новий номер
вже в крамниці!!!

Середа 21.10 - Прп. Пелагії.
Прп. Андроніка і жени його Атанасії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 22.10 - Св. ап. Якова Алфеєвого
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 23.10 - Свв. мчч. Євлампія і Євлампії
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 24.10 - Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів.
Прп. Теофана Начертанного, єп. Нікейського і
творця канонів.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 25.10 - Неділя 20-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. Отців VII Вселенського Собору.
Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп. Косми
Святоградця. Пам'ять св. Мартина Милостивого.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Душпастирі тижня
о.
о.

Віталій Герасимів - (096) 380 93 43
Василь Барна - (098) 642 25 02
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