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Неділя 20-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. Отців VII Вселенського Собору.
Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп. Косми

Слово Боже

(на неділю)

Ряд.: Апостол: Гал. 200 зач. 1, 11-19.
Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей; бож я його не прийняв, ні
навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі,
про те, як я жорстоко гонив Божу Церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого
роду, бувши запеклим прихильником передань моїх
предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби
матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив
об'явити в мені Сина свого, щоб я проповідував
його між поганами, я негайно, ні з ким не радившись,
не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами
передо мною, але пішов в Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять
день. Іншого ж з апостолів я не бачив, крім Якова,
брата Господнього.

Ряд.: Євангеліє: Лк. 30 зач. 7, 11-16.
В той час пішов Ісус у місто, що
зветься Наїн, і з ним ішли його учні
й сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось
виносили мертвого сина, єдиного в
матері своєї, що була вдовою. І було
з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею
і сказав до неї: – Не плач. І, приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що
несли, зупинились. Тоді Ісус сказав:
– Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий
підвівся, і почав говорити. Він віддав
його матері. Страх огорнув усіх, і
вони прославляли Бога й говорили:
– Великий пророк устав між нами.
Бог навідався до народу свого.

Отців: Євангеліє: Йо. 56 зач.17, 1-13.
В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: – Отче, прийшла година. Прослав свого Сина,
щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом: дати
життя вічне тим, яких ти дав йому. Це – вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного
Бога, та Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив тебе на землі: виконав діло, яке ти
дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе,
перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і
ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені,
від тебе походить; слова бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли й таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ
молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імени
твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у
світі, я беріг їх у твоє ім'я; я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина
погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе й говорю це у світі, щоб вони мали
у собі радість мою повну.

П’ять практик, як відчути найбільше щастя в житті
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Коли я став єпископом, то приймав баганемає. Немає значення, чи воно грішне чи
святе, його вже немає. Ми не можемо жити і тьох людей, які приходили до мене на прийом. Я намагався їх якнайшвидше прийняти,
в майбутньому, бо його ще немає.
Ми маємо лише теперішню мить нашого щоб вони пішли. Це було не те прийняття...
життя. І навіть коли ми живемо в цю мить Пізніше я зрозумів, що це мене вимучує. Я
нашого життя, ми не постійно живемо, а помітив, що не дивлюся на ту людину, з
постійно реагуємо. Погляньмо на наше якою спілкуюся, а думаю вже про наступну,
життя. Ми постійно не живемо, а на щось яка чекає.
Важливо зустрічатися з людьми, якими
реагуємо. Постійно щось пишемо, щось
коментуємо... Хтось інший пише сценарій вони є, і не керуватися стереотипами. Люди
нашого життя. Тому дуже важливо в нашому мають властивість змінюватися. Я свідомий
житті, яке є дуже коротким, навчитися того, що від людей можна чекати всього.
Але дуже вірю людям, це дає їм площину
самим писати сценарій свого життя.
Поділюся з вами п'ятьма практиками, які рости. То хай ростуть. Я не залежний від
того, чи вони добре повелися зі мною, чи
допомагають мені жити тут і тепер.
Перша практика – пізнати самого себе. зле.
Третя практика. Найголовніша справа
Чому обговорюємо інших людей? Бо ми
дивимося на інших, а не на себе. Ми не зна- мого життя – це та справа, яку я роблю
ємо себе. Треба робити розкопки у самому тепер. Бо часто, коли ми робимо одне,
собі. Дуже важливо пізнати свої сильні і думаємо про інше. Ми завжди до чогось
біжимо, спішимо... Я не кажу, що взагалі не
слабкі сторони.
Що пізнати? Пізнати сильні сторони і їх треба бігти, важливо бігти, але не до чогось.
більше розвивати. Пізнати слабкі сторони Важливий сам процес того, що ти робиш.
і над ними працювати. Бо лише пізнавши Важливий сам процес, а не тільки мета, до
себе, можемо себе прийняти. Це не озна- якої ти біжиш. Я завжди пробую жити тут і
чає змиритися з власними слабкими сторо- тепер у тих обставинах, які маю в житті.

Для мене немає до і після, а є тільки ця
мить мого життя. Саме розуміння тут і тепер
дає мені розуміння, який наступний крок
робити. Як кажуть американці, step by step.
Коли ми йдемо по сходах, то не перестрибуємо з першої сходинки на п'яту, а робимо
один крок, потім інший і так вперед.
Четверта практика – важливо зупинятися. Я зауважив, що більшість людей проводять час із мобільним... Вам не здається,
що нам нецікаво бути із самими собою?!
Ми постійно хочемо себе чимось зайняти.
Погляньте на свій щоденник. Ми завжди
маємо справи з кимось. Ми не маємо часу
для себе. Ми не маємо часу, який ми б присвятили собі. Тому важливо зупинятися в
часі: я сиджу на цьому місці і ніщо не вирве
мене звідси.
І п'ята практика – зупинятися в часи бур.
Погляньте, як часто різноманітні життєві
бурі впливають на нас. Хтось щось сказав,
і ми реагуємо. Хтось щось написав у фейсбуку, і ми знову реагуємо...
Коли я дивлюся на особисте життя, то
розумію, що багато рішень приймав, коли
був під тиском обставин, коли не зупинився.
Важливо зупинятися, хоч би яка була
напруга, щоб не відбувалося, я напишу на

дверях, ви будете ламати ці двері, а я їх не
відімкну. Так, це нелегко, але погляньмо, в
усіх релігіях існує сьомий день святкувати…
І коли ми навчимося пізнавати себе, розуміти себе, розуміти, який у нас є геній, розуміти найкращу версію самого себе, коли
ми навчимося розуміти, що кожна людина,
яку зустрічаємо в житті, має певну місію,
має що сказати, коли ми усвідомимо, що
ця мить нашого життя є унікальна і неповторна, коли ми навчимося зупинятися і не
хапатися за мобільний, приділити час собі,
не дітям, не чоловікові чи дружині, а собі, і
коли ми навчимося зупинятися в часи бур,
тоді відчуємо найбільше щастя бути собою.
Ми відчуємо, що це щастя носимо в собі.
Перестаньмо жити так, наче пишемо
чорнетку свого життя, засмакуймо життя
тепер, цієї миті.
Із слова владики
Венедикта Алексійчука, правлячого архиєрея єпархії Святого
Миколая з осідком
у Чикаго, у проєкті
"TEDx Talks"

Матеріали взято з: news.ugcc.ua

Розумій молитву
3. Річне коло богослужінь

а. Рухоме коло (Постова і Квітна тріоді)

Зростання християнина в обожествленні
позначається богослужіннями неділь від
Пасхи до П’ятдесятниці: воно починається
від зустрічі з Воскреслим Христом (Неділя
Пасхи, Томина неділя та Неділя мироносиць),
внаслідок чого докорінно змінюється сама
людина (Неділя розслабленого, Неділя самарянки і Неділя сліпородженого). Свято Переполовення П’ятдесятниці в образі «живої
води» вказує на обітницю Святого Духа, благодаттю Якого людина отримує обожествлення.
На сороковий день після Пасхи Церква
оспівує Христове вознесіння: Христос не

покидає Церкви, а навпаки, – ті, хто в Христі,
вже вознесені з Ним «на небо». Тому святі
Отці І Нікейського собору (яких поминаємо
у Неділю святих Отців) уже споглядають Пресвяту Тройцю й соборно передають досвід
богопізнання в Символі віри. Наслідуючи
святих Отців, уся літургійна спільнота підноситься до споглядання Пресвятої Тройці
в день П’ятдесятниці: «Нині народи стали
мудрими через славу бачення Бога»402.
Завершується Квітна тріодь на цій вершині
богопізнання, святкуючи пам’ять Всіх святих
у першу Неділю після П’ятдесятниці.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 572-573

Розклад богослужінь
Понеділок 26.10 - Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 27.10 - Свв. мчч. Назарія, Гервасія, Протасія й
Келсія. Прп. Параскеви Терновської
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 28.10 - Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна,
пресв. Великої Антіохії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 29.10 - Св. мч. Лонгина сотника
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 30.10 - Св. прор. Осії. Св. прпмч. Андрея
Критського. Свщмч. Олексія Зарицького
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 31.10 - Св. ап. і євангелиста Луки.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 01.11 - Неділя 21-та по Зісланні Святого Духа.
Св. прор. Йоїла. Св. мученка Уара.
Прп. Йоана Рильського. Свщмч. Теодора Ромжі,
єп. Мукачівського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Зараз проводиться ремонт сходів, які
ведуть на хори. Раніше було зроблено
ремонт подібних сходів, які знаходяться
праворуч від входу у храм. Висловлюємо щиру вдячність жертводавцям, які
своїми пожертвами долучилися та долучаються до справи довершення храму.
Вираз нашої турботи про храм Божий,
разом зі спільною молитвою та іншими
парафіяльними ініціативами, є однією із
тих цеглинок, які будують з кожного члена нашої парафії єдине Тіло Христове.
Нехай спрага участі у літургійній молитві
та турбота за належний стан Божого храму наповнює наші серця на Божу славу
та для спасіння кожного. Нехай Господь
обдарує жертводавців у здоров’ї та спасінні многими й благими літами!
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