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Неділя 28-ма по Зісланні Святого Духа.  
Свв. Праотців. Св. прор. Аггея.

Апостол: Кол. 257 зач. 3, 4-11.
Браття, коли Христос, ваше життя, 
явиться, тоді й ви з ним явитесь у славі. 
Умертвляйте, отже, ваші земні члени: 
розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху 
похіть, зажерливість, тобто бовванопо-
клонство. За все це падає гнів Божий 
на неслухняних, між яким і ви колись 
ходили, коли жили між ними. А тепер 
відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, 
лють, злобу, наклеп, сороміцькі слова з 
ваших уст. Не говоріть неправди один 
одному, бо ви з себе скинули стару 
людину з її ділами й одягнулися в нову, 
що, йдучи до досконалого пізнання, від-
новляється за подобою свого Творця. 
Тому немає ні грека, ні юдея, ні обрі-
зання, ні необрізання, ні варвара, ні 
скита, ні невольника, ні вільного, а все й 
у всьому – Христос.

Євангеліє від Лк. 76 зач. 14, 16-24.
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік спра-
вив велику вечерю й запросив багатьох. Як 
настав час вечері, послав він слугу свого ска-
зати запрошеним: – Ходіть, усе готове. І зараз же 
всі вони стали відмовлятися. Перший йому ска-
зав: – Я купив поле й мушу піти на нього поди-
витись; вибач мені, прошу. Другий сказав: – Я 
купив п'ять пар волів і йду їх пробувати; прошу, 
вибач мені. А інший мовив: – Я одружився тому 
не можу прийти. Вернувся слуга й розповів це 
панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже 
до слуги свого: – Іди щоскоріш на майдани й 
вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік, слі-
пих, кульгавих. Озвався слуга: – Пане, сталось 
як ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги: 
– Піди на шляхи та огорожі й силуй їх увійти, 
щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з 
тих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо 
багато покликаних, та мало вибраних.



Наш літургійний рік _#2
ХАРАКТЕР І ЗМІСТ ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ
Літургійний рік складено так, що цен-

тральне місце в ньому посідає наш Боже-
ственний Спаситель в оточенні ангелів і 
всіх святих. У документі Другого Ватикан-
ського Собору — Конституції про Святу 
Літургію — читаємо: "Свята Мати Церква 
вважає, що завданням її є в означені дні 
протягом року відсвятковувати святим 
способом спасенне діло божественного 
Обручника. Щотижня, у день, що його 
назвала неділею, вона згадує Господнє 
Воскресення, яке також раз у році звели-
чує найбільшими врочистостями Пасхи, 
разом із Його святими стражданнями. А 
ціле Христове таїнство вона розгортає 
протягом річного круга: від Воплочення 
і Різдва, аж до Вознесення, до дня П'ят-
десятниці та й до очікування блаженної 
надії й Господнього пришестя" (§ 102).

Пречиста Діва Марія, яка в справі 
відкуплення посідає перше місце після 
Христа, стоїть найближче до Христа і в 
літургійному році. Про це свідчать різні 
Богородичні празники. У Конституції про 
Святу Літургію сказано: "У святкуванні 
цього річного круга Христових таїнств 
свята Церква з особливою любов'ю вша-
новує Преблагословенну Богородицю 
Марію, яка нерозривним зв'язком поєд-
нується зі спасенним ділом свого Сина. 
У ній Церква оглядає та прославляє най-
більш знаменитий овоч Відкуплення і, 
немов у найчистішому образі, з радістю 
оглядає те, чим і вся вона прагне й наді-
ється бути" (§ 103).

А довкола особи Христа Господа і 
його Пресвятої Матері ми бачимо велич-
ний хор прославленої Церкви в небі, 
тобто всіх святих Старого й Нового 
Завіту. "Крім цього, в річний круг Цер-
кви, — сказано в тому самому документі, 
— вставила вона пам'ять мучеників й 
инших святих, що через різновидну 
Божу благодать дійшли до досконало-

сти і, осягнувши вічне спасення, співа-
ють Богові в небі досконалу славу та за 
нас заступаються" (§ 104).

Свята Церква, як добра мати, пам'я-
тає в часі літургійного року і про своїх 
дітей, що відійшли до вічности і з волі 
Божої покутують у чистилищі. Тому при-
значила окремі дні, що їх звемо задуш-
ними, на моління і відправи за помер-
лих. Укінці і воююча Церква присвячує в 
церковному році особливі періоди для 
своїх духовних подвигів, молитов, постів 
й покут. "Врешті Церква, — сказано в 
Конституції про Святу Літургію, — згідно 
з традиційним навчанням у різні часи 
року вдосконалює знання своїх вірних 
побожними вправами духа й тіла, поу-
ченнями, моліннями, ділами покути й 
милосердя" (§ 105).



    

б. Монашество
Посвячення в чернече життя відпові-

дає трьом ступеням духовного зросту: 
початок, утвердження, досконалість – 
послушництво, монашество, схима (вічні 
обіти). Чин малого образу (або обряд 
поступового введення у монаше чи бого-
посвячене життя) і Чин великого образу є 
джерелом для розуміння чернечого стану 
і його глибокого значення: Боже покли-
кання, зречення світу і того, що в світі, 
досмертне слідування за Христом ради 
Царства небесного у дусі засновників. 
Облачення, постриження, отримання Уста-
вів, ряси, намітки, парамана, чоток (вер-

Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення

виці), свічки, хреста тощо – всі ці зовнішні 
знаки і символи вказують на внутрішню 
готовність особи докорінно посвятити 
себе сповненню євангельських блаженств 
і рад на служіння Богові та Церкві, яка при-
ймає цю посвяту і призначає її у Чині чи 
Згромадженні всеціло займатися Божими 
справами та своїм прикладом вказувати 
на Небесне Царство, до якого Божий 
Народ прямує. Чин чи oбряд введення у 
монаше (богопосвячене життя) є невід’єм-
ною частиною літургійної традиції Церкви 
і тому цей обряд поєднується звичайно з 
Божественною Літургією.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”,  503

Отже, наш церковно-літургійний рік 
— це могутній гимн чести і слави Богові, 
у якому бере участь трояка Церква: 
прославлена в небі, яка воює на землі і 
страждає в чистилищі. У ньому найкраще 
виражена наша свята віра. Літургійний 
рік — це наче різнобарвна веселка, що 
єднає землю з небом, а нас самих про-
свічує, очищує, освячує і підносить до 
Бога.

ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТУРГІЙНОГО 
РОКУ

У посланні наших владик і Верхов-
ного Архиєпископа Кардинала Йосифа 
на закінчення Другого Ватиканського 
Собору 1965 р. читаємо: "Літургійний 
круг нашої Церкви є дуже багатий. Наш 
літургійний устав упродовж цілого року 
постійно демонструє своїм вірним таїн-
ства життя, страстей, смерти і воскре-
сення нашого Божественного Спаси-
теля, величі Божого Материнства й 
могутнього заступництва Пречистої Діви 
Марії, подвиги святих мужів і жінок, що 
своїм геройським наслідуванням Хри-
ста прославили Бога й увесь людський 

рід. Часи посту й утримання від гучних 
забав мають допомогти вірним більше 
панувати над собою та краще готува-
тися до таїнственної зустрічі з Христом 
у Пресвятій Євхаристії за життя і в день 
другого приходу Христа при кінці світу".

Наведені слова ясно свідчать, що 
наш літургійний рік — це наче велика 
духовна книга, яка практично вчить нас, 
як Бога любити, Йому служити, Його 
славити та як спасти свою душу. У ній 
сказано як про велику Божу любов і 
милосердя до нас, так і про строгу Божу 
справедливість. Ця духовна книга кож-
ного дня спонукає нас до молитви, жер-
тви й покути.

Свята Церква бажає, щоб круг літур-
гійного року був для нас вічним про-
повідником і учителем Божої любови й 
любови його Пресвятої Матері; щоб був 
для нас школою духовного життя, чеснот 
і святости; щоб був нашим вірним і пев-
ним провідником до неба. Тож значення 
літургійного року для нашого духовного 
життя справді велике.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”



Темненькая нічка тьмою світ закрила, (2р.)
тьмою світ закрила.

А Пречиста Діва по світу ходила,
Прийшла до багача (2), на ніч ся просила:

"Пане господарю, переночуй мене,
Бо темная нічка (2) находить на мене".

А той пан господар не хтів ночувати,
Сказав своїм слугам (2) собаками гнати.

А тії собаки Марію впізнали,
Перед Матір Божов (2) на коліна впали.

А Пречиста Діва по світу ходила.
Прийшла до бідного (2) на ніч ся просила:

"Пане господарю, переночуй мене,
Бо темная нічка (2) находить на мене".

"Ой рад би я тебе переночувати,
Тільки я немаю (2) вечероньки дати"

"Не треба не траеба вечероньки твої,
Тільки пусти мене (2) до стаєньки свої".

Чи то сонце сходить, чи місяць заходить?
То Пречиста Діва (2) свого Сина родить.

"Вставай жінко, вставай. Доки будеш спала?
Вже наша стаєнка (2) світом засіяла".

"Якби м була знала, що то Мати Божа,
Була б постелила (2) до свойого ложа.

У неділю, 22 грудня, у Патріаршому Соборі, - 
відбулася збірка на Київську Трьохсвятитель-
ську духовну семінарію.  
Було зібрано 28 065 грн та 600 $.  
Спільнота семінарії вдячна всім, хто їм допо-
магають.Підтримати їх також можна тут:
«Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Київ
Р/Р  26004353751
МФО  380805
ЄДРПОУ  37015117
Призначення: Добровільна пожертва.
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКА ТРЬОХСВЯ-
ТИТЕЛЬСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ УГКЦ

Душпастирі тижня
о. андрій боднаруК - (096) 594 95 91
о. віталій ГераСимів - (096) 380 93 43

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
ЄДРПОУ  41467776
IBAN UA503802690000026002056213251
у Столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО  380269
«ПОЖЕРТВА НА СОБОР»
«ПОЖЕРТВА НА ВІСНИК СОБОРУ»

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

САЙТ                    kyivsobor.ugcc.org.ua
Facebook   @sobor.voskresinnia
Ел. ПОшТА            cathedral.ugcc@gmail.com
КРАМНИЦЯ            (067) 653-07-31
АДМІНІСТРАТОР                      єрм. Ніканор Лоїк
            (044) 459-31-94

Розклад богослужінь

Темненькая нічка

Подяка!
Понеділок 30.12 – Св. прор. Даниїла.  

Свв. трьох отроків, Ананії, Азарії й Мисаїла.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Зустріч спільноти «Матері у молитві»

Вівторок 31.12 – Св. мч. Севастіяна і дружини його.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Подячний молебень
18:30 – Панахида в Крипті
23:30 – Божественна Літургія і почастунок

Середа 01.01 – Св. мч. Боніфатія.  
Новий рік за григоріянським календарем.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня

Четвер 02.01– Передсвяття Різдва Господа Бога і 
Спаса нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Ігнатія 
Богоносця.

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

П’ятниця 03.01 – Св. мч. Юліянії.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня. Молебень за здоров’я

Субота 04.01 – Субота перед Різдвом.  
Св. влкмч. Анастасії.

07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Велика Вечірня та Утреня

Неділя 05.01.2020 Перед Різдвом Христовим.  
Свв. Отців. Свв. десятьох мчч., що в Криті.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
10:40 – Зустріч спільноти “Матері у молитві”
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня. Акафіст за жертводавців


