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Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній 
землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісааком 
та Яковом, наслідниками, як і він, тієї самої 
обітниці, бо чекав міста з непохитними 
основами, якого будівничий і засновник – 
Бог. Вірою Авраам, поставлений на пробу, 
приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву 
єдинородного сина, він, що обітниці одер-
жав, до якого було сказано: від Ісаака тобі 
народиться потомство; бо він розумів, що 
Бог може і з мертвих воскресити; тому й 
одержав назад яко прообраз. Вірою Ісаак 
благословив Якова та Ісава на майбутнє. 
Вірою Яків, перед смертю, благословив кож-
ного з синів Йосифа і вклонився, спираю-
чись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, 
вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і 
розпорядився про свої кості. Вірою батьки 
Мойсея, як він народився, три місяці його 
ховали, бо бачили вроду дитятка, і не зля-
калися перського наказу. І що ще скажу? 
Часу не вистане мені, як почну розповідати 
про Гедеона, про Варака, про Самсона, про 
Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, що 
вірою підбили царства, чинили справедли-
вість, обітниць осягнули, загородили пащі 
левам, вогненне полум'я гасили вістря меча 
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на 
війні проявили мужність, наскоки чужин-
ців відбивали. Жінки діставали назад своїх 
померлих, які воскресали. Інші загинули в 
муках, зрікшися від них звільнитись, щоб 
осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали 
наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх камену-
вали, різали пилою, брали на допити; вони 
вмирали смертю від меча, тинялися в ове-
чих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, 
покривджені; вони, яких світ був невартий, 
блукали по пустинях, по горах, по печерах 
та земних вертепах. І всі вони, дарма що 
мали добре свідчення віри, не одержали 
обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, 
щоб вони не без нас осягли завершення.

Євангеліє від Мт. 1 зач. 1, 1-25.
Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авра-
ама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків 
породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та 
Зару від Тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив 
Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наа-
сона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза 
від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути, Йовед поро-
див Єссея, Єссей породив царя Давида. Давид породив 
Соломона від жінки Урії, Соломон породив Ровоама, 
Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф поро-
див Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам поро-
див Озію. Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза, 
Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія 
породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив 
Єхонію і братів його за вавилонського переселення. 
А після вавилонського переселення Єхонія породив 
Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел 
породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким поро-
див Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, 
Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар 
породив Маттана, Маттан породив Якова, Яків породив 
Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься 
Христос.
Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида чотирнад-
цять, від Давида до вавилонського переселення чотир-
надцять і від вавилонського переселення до Христа – 
поколінь чотирнадцять.
Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його 
мати, була заручена з Йосифом; але перед тим, як вони 
зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого 
Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши 
її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це 
задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й мовив:– 
Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, 
бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. 
Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе 
народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб збулось 
Господнє слово, сказане пророком: Ось діва матиме в 
утробі й народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що 
значить: з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зро-
бив, як велів йому ангел Господній: прийняв свою жінку; 
і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я 
Ісус.
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ДІЯЛЬНИЙ ХРИСТОС
Свята і празники нашого церковного 

року, на думку Церкви, не мають бути для 
нас тільки звичайними споминами істо-
ричних подій, що колись відбулися і безпо-
воротно минули. Ми маємо їх кожний раз 
наново переживати в нашому серці і брати 
в них таку активну участь, наче б ми були 
дійсними й живими свідками й учасниками 
тих подій, що їх святкуємо. Особа Ісуса Хри-
ста, довкола якої зосереджений увесь круг 
церковного року, не є мертвою особою, яка 
колись жила, діяла й відійшла до історії. Ісус 
Христос є вічно живий і діяльний. Як колись, 
так і сьогодні Він нас навчає і напоумлює, 
нас освячує і нам прощає, за нас жертвує 
Собою, нас спасає і стає прикладом для нас. 
"Ісус Христос, — каже святий апостол Павло, 
— учора й сьогодні, той самий навіки" (Євр. 
ІЗ, 8). Тож літургійний рік — це відтворення 
живого Христа, Його праці й науки; це міс-
тичне повторення таємниць з Його життя у 
серцях вірних.

Святіший Отець Пій XII у своїй енцикліці 
Посередник Божий від ЗО листопада 1947 
року так каже про живого Христа в літургій-
ному році: "Тому то літургійний рік, що його 
Церква побожно плекає і супроводить, не є 
зимне й бездушне відтворення подій минув-
шини або лише проста згадка про якийсь 
минулий вік. Це радше сам Христос, який 
вічно живе у своїй Церкві. Тут Він продов-
жує той похід безмірного милосердя, що 
його Він з любови почав у свому смертному 
житті..." (§ 165). А в документі Другого Вати-
канського Собору Конституції про Святу 
Літургію сказано: "Відсвятковуючи отак таїн-
ства відкуплення, свята Мати Церква кожно-
часно немов явним вчиняє багатства чеснот 
і заслуг свого Господа народові, який з них 
зачерпує та сповняється благодаттю" (§ 102).

ЛІТУРГІЙНИЙ РІК — ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУ 
БОГОМАТЕРІ

Літургійний рік є для нас не тільки вели-

ким джерелом любови Ісуса Христа, але й 
джерелом культу його Пресвятої Матері. Ісус 
і Марія так тісно злучені, що не можна любити 
Христа, а не любити Пречистої Діви Марії. 
"Хто почитає Христа, — каже святий Епіфаній 
Кипрський 403), — почитає також Марію; хто 
не почитає Марії, — не почитає Христа".

На прикладі літургійного року ми маємо 
гарну нагоду пізнати роль і значення Пре-
святої Богородиці у справі відкуплення, 
дивуватися її чеснотам та вчитися любити її 
як нашу Матір, Заступницю і Покровительку. 
"Бо Марія, — сказано в документі Про Цер-
кву, — що ввійшла глибоко в історію спа-
сення, об'єднує в собі найважніші правди 
віри та їх віддзеркалює. Коли ж її величають 
та почитають, тоді й вона закликає вірних 
до Свого Сина і його жертви та до любови 
Отця... Цю католицьку науку Священний 
Собор навчає осмислювати та рівночасно 
закликає всіх дітей Церкви, щоб плекали 
шляхетне почитання Пресвятої Діви, пере-
дусім же літургійне" (§ 65 і § 67).

Літургійний рік нашої Східної Церкви 
особливо відрізняється глибоким і сердеч-
ним культом Божої Матері. Він проходить 
наскрізь через усі наші церковні богослу-
ження.

Великий знавець традиції Східної Цер-
кви князь Максиміліян Саксонський у своїх 
Викладах про східні Літургії так каже про 
почитання Пречистої Діви Марії у Східній 
Церкві: "Передусім культ Богородиці є чимсь 
особливо питомим у східних Літургіях... Культ 
Божої Матері на Сході дуже давній. Усі великі 
Богородичні празники почалися на Сході і 
тому Богородичне почитання перейшло в 
кров і кості всіх вірних Східної Церкви... Вони 
так вросли в культ Божої Матері, що того, 
хто її не почитає, вважають за безбожника 
і нехристиянина. Так, наприклад, у відомій 
грецькій пісні є слова: "Тих, що не цілують 
Твою святу ікону, Богородице Діво, уважай 
за безбожників і передай їх пекельному вог-
неві". Від греків усі слов'янські народи, пере-



    

б. Монашество
Церква освячує місця зібрання і прожи-

вання своїх вірних (храми, каплиці, помеш-
кання), а також місця їхнього упокоєння 
(цвинтарі). У самих храмах усю церковну 
утвар (ікони, предмети богослужбового 
культу, престол, хрести, церковні дзвони) 

Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення

обов’язково освячують. Завдяки освя-
ченню «життя будучого віку» являється нам 
у цьому віці й відкриває, що «цей вік» має 
майбутнє. Освячений Церквою, світ людей 
і природи стає знаком нового світу, пере-
ображеного благодаттю.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”,  504

дусім русини-українці, перейняли цю любов 
до Богоматері". А наш київський митрополит 
Георгій (1069-1072) у своїх Заповідях каже: 
"Хто не молиться з довір'ям до Святої Бого-
родиці, хай буде проклятий."

ЛІТУРГІЙНИЙ РІК — ЦЕ СВЯТЕ ЄВАНГЕЛІЄ 
В ПРАКТИЦІ

Під час церковного року, крім празників 
на честь Христа Господа і його Пречистої 
Матері, вшановуємо також пам'ять різних 
святих, їхні імена становлять дуже велику 
частину церковного календаря. Кожний день 
присвячений одному або й кільком святим. 
Своїм життям святі свідчать, що вони освяти-
лися тому, що йшли за прикладом Ісуса Хри-
ста і Його Пресвятої Матері та жили наукою, 
поданою у святому Євангелії. Тому їхнє життя 
для нас — це святе Євангеліє в практиці. І 
тому приклад їхнього життя і їхні геройські 
чесноти говорять до нас мовою, яку кожний 
розуміє, бо це мова святого Євангелія.

Святіший Отець Пій XII у вищеназваній 
енцикліці каже: "В бігу літургійного року, 
крім таємниць з життя Ісуса Христа, святку-
ємо свята святих... Ми повинні наслідувати 
чесноти святих так, як вони наслідували 
Христа, бо в їхніх чеснотах ясніє під різними 
аспектами велич Ісуса Христа" (§ 166 і § 167).

Своєю святістю вони постійно нагадують 
нам і про наш обов'язок бути святими, бо 
цей обов'язок випливає зі святого таїнства 
хрещення. Святість не є привілеєм тільки 
деяких. Усіх нас стосуються Христові слова: 
"Будьте досконалі, як Отець ваш небесний 

досконалий" (Мт. 5, 48), — та слова святого 
апостола Павла: "Це ж саме воля Божа: свя-
тість ваша" (1 Сол. 4, 3).

Тому Другий Ватиканський Собор у бага-
тьох своїх документах нагадує всім вірним 
про обов'язок йти до святости. "Усі христи-
яни, — каже Собор, — кожного стану та 
сану, покликані Господом до досконалої 
святости, якою Отець самий є досконалий, 
кожний своїм шляхом... Тому всі в Церкві, чи 
вони належать до єрархії чи до тих, що нею 
управляються, покликані до святости... Тому 
всі християни запрошені та зобов'язані до 
святости та досконалости власного стану" 
(Про Церкву, § 11, § 39 і § 42).

Святі власним прикладом учать нас, що 
святість доступна для людей усіх часів і всіх 
станів. Треба тільки так Бога любити, як вони 
любили, і так у всьому хотіти Богові подо-
батися і сповняти Його волю, як вони це 
робили.

Справді, наш літургійний рік це гарна 
школа духовного життя. У ній ми вчимося 
не тільки звичайної азбуки любови Бога, 
але також високої святости, яка природно 
випливає з почитання і наслідування Ісуса 
Христа, Пречистої Діви Марії і святих.

Літургійний рік це наче прегарно розма-
льований іконостас, який демонструє нам 
величну історію відкуплення людського роду. 
Отже, стараймося, щоб ми не були німими, а 
живими свідками й активними учасниками 
святих подій нашого церковного року.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”



Дякуємо за дар життя!
01.01 – п. Богдан Ковалів, 
національний делегат «Ли-
царів Колумба в Україні», 
відзначає 70-ліття.

03.01 – п. Катерина Ляшенко,  
прес-секретар парафії 
Собору Воскресіння 
Христового відзначає день 
народження.

Бажаємо кожному з вас міцного здо-
ров'я, сили та наснаги до служіння!

Душпастирі тижня
о. андрій Гах          - (093) 153 41 05
о. боГдан Чурило   - (097) 309 68 69

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
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САЙТ                    kyivsobor.ugcc.org.ua
Facebook   @sobor.voskresinnia
Ел. ПОшТА            cathedral.ugcc@gmail.com
КРАМНИЦЯ            (067) 653-07-31
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Розклад богослужінь
Понеділок 06.01 - Навечір’я Різдва, Св. прпмчц. Євгенії. 
07:30 – Царські часи
09:00 – Вечірня з Божественною Літургією св.Васи-
лія Великого
17:00 – Велике повечеріє з литією

Вівторок 07.01 - РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА  
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.

05:00 – Різдвяна утреня, та Архиєрейська Боже-
ственна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Велика Вечірня

Середа 08.01 - Собор Пресвятої Богородиці,  
Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського. 

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

Четвер 09.01 - Св ап., первомч. й архидиякона Стефана.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
19:00 – Зустріч спільноти “Виноградник”

П’ятниця 10.01 - Свв. двадцяти тисяч мчч.,  
спалених у Нікомидії.

07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня. Молебень за здоров’я

Субота 11.01 - Субота по Різдві. Свв. немовлят, за 
Христа вбитих у Вифлеємі. Прп. Маркелла, 
ігумена монастиря неусипаючих.

07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
17:00 – Чин архиєрейського найменування

Неділя 12.01 - Неділя по Різдві Христовім.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія, хіротонія єпископа 
Степана Суса
18:00 – Вечірня. Коляда


