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Неділя по Різдві Христовім.
Пам'ять свв. і праведних Йосифа обручника,
Давида царя і Якова, брата Божого.

Слово Боже
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

12 січня 2020
19 січня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє від Мт. 4 зач. 2, 13-23.
Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові й
каже: – Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб
його вбити. Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов
у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялись з нього, розлютився вельми й послав
убити у Вифлеємі й по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж
два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді
збулось те, що сказав був пророк Єремія: В Рамі чути голос, плач і
тяжке ридання : то Рахиль плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її
втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився вві сні
Йосифові в Єгипті і каже: – Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка.
Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю,
але почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого,
боявся іти туди. Попереджений же вві сні, він пішов у галилейські
сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб
збулося сказане пророками, що Назорей назветься.

Наш літургійний рік _#4
ЯК ТВОРИВСЯ НАШ ЦЕРКОВНИЙ РІК
У Святому Письмі Старого Завіту читаємо
про таємниче дерево життя, що його Господь
Бог посадив серед раю. Цього райського
дерева вже давним-давно немає. Зате Господь
у надприродному раю Церкви насадив инше
чудесне дерево, що з року в рік на наших
очах оновлюється, живе й зеленіє, і приносить нам щедрі плоди на вічне життя, — а тим
містичним деревом є наш церковний рік.
Розвій і ріст нашого церковного року
можна влучно порівняти із ростом дерева.
Як ріст дерева починається від маленького
зернятка, яке непомітно з літами виростає
у велике дерево, так і ріст церковного року
почався від містичного Божого зернятка,
яким є Пресвята Євхаристія. Та світлиця, де
відбулася Свята Тайна Вечеря, це колиска
нашого церковного року. Його ріст тривав
тисячу літ, доки став таким, як сьогодні.
Тож пригляньмося дещо ближче до росту
цього новозавітнього дерева — церковного
року, що його насадив сам Господь наш Ісус
Христос.
Головні складові частини кожного дерева
— це його коріння, стовбур, крона й плоди.
КОРІННЯ ДЕРЕВА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
Коріння, що своїми життєдайними соками
живить велетенське дерево нашого церковного року, — це Хресна Жертва Господа
нашого Ісуса Христа і її безкровне повторення у святій Літургії. Євхаристійна Жертва,
що довершується в кожній святій Літургії, це
душа нашого церковного року. "Бо в святій
Євхаристії, — каже Другий Ватиканський
Собор, — вміщується все духовне добро
Церкви, тобто сам Христос, наша Пасха й
життєдайний Хліб, який через своє Тіло, —
оживлене й оживляюче в Святому Дусі, — дає
життя людям... Одначе не може постати жодна
християнська спільнота, якщо вона не має
коріння й основ у відправі Пресвятої Євхаристії" (Про Пресвітерів, § 5 і § 6). А в Конституції про Святу Літургію сказано: "Отже, Літургія є тією вершиною, до якої прямує діяльність

Церкви, та одночасно і тим джерелом, звідкіля випливає вся її сила" (§ 10).
СТОВБУР ДЕРЕВА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
Коріння живить ціле дерево, а стовбур
двигає увесь тягар дерева. І тим двигуном
церковного року є події з життя Ісуса Христа, які відображені в поодиноких празниках.
Христос — це творець і осередок нашого
літургійного життя. То ж нічого дивного, що
через культ особи Христа вже в апостоль-

ських часах виникли окремі дні та часи, присвячені особливій прославі й почитанню
Христа.
У Старому Завіті Господнім днем, тобто
днем, присвяченим Богові, була субота. У
Новому Завіті ним стає неділя, і тому неділя
— це найдавніше християнське Господське
свято. Неділя зі своєю Євхаристійною Жертвою стає ядром, від якого починають творитися Господські празники.
Про значення неділі для церковного року
в документі Собору — Конституції про Святу
Літургію сказано: "Так ото неділя є першорядним святковим днем, що його дається побожним вірним та й настоюється на те, щоб він

став також днем радости й відпочинку від
праці. Инших (свят) не можна ставити вище
неї, хіба що і справді вони дуже важні, бо вона
(неділя) є підставою і ядром усього літургійного року" (§ 106).
Апостоли й перші християни зберігали
первісно жидівські празники. Та помалу їхнє
місце займають новозавітні празники. До
перших християнських празників, крім неділі,
належить світлий празник Пасхи. Цей празник — перше християнське свято в річному
крузі церковного року. Християнська Пасха
стає з часом осередком празників і неділь,
які пов'язані з пасхальним періодом. Із празником Пасхи пов'язаний день П'ятдесятниці,
або Зіслання Святого Духа. У третьому сторіччі загальним стає святкування Христового
Богоявлення. А відтак входять у практику
инші Господські празники, як Різдво, Обрізання і Стрітення (IV ст.).
Вознесення (V ст.), Преображення (VI ст.)
і Воздвиження Чесного Хреста (VII ст.). У XI
сторіччі кількість Господських празників уже
сягає символічного числа 12. Зазначимо, що
первісно Богородичні свята не зараховували
до 12 великих празників.
КРОНА ДЕРЕВА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
Природним завершенням кожного дерева
є його крона, тобто галуззя, листя і цвіт. Тому
й дерево церковного року не обмежилося
тільки Господськими празниками, а завершилося гарною кроною, якою є празники Бого-

родичні і святих.
Ефеський Собор 431 року, проголошуючи
догму про богоматеринство Пречистої Діви
Марії, широко відкриває браму до її літургійного культу. Тепер один за одним постають
різні празники на честь Божої Матері. Треба
зауважити, що всі основні давні Богородичні
празники є витвором Східної Церкви. До
перших Богородичних празників, що з'явилися відразу після Ефеського Собору, належать Успення і Благовіщення. За ними в найближчих століттях з'являються Різдво Божої
Матері, Зачаття Анни, Вхід у Храм, Покров та
инші менші свята.
Другий важливий елемент крони дерева
церковного року — це культ святих. Він починається від почитання гробів і мощей святих
мучеників перших сторіч, їхні імена починають щораз біль¬ше й більше заповнювати
дні церковного календаря. З культом святих
мучеників поширюється й культ апостолів, а
за ними розви¬вається культ єпископів-святителів, патріярхів, старозавітних святих,
ангелів та подвижників, тобто святих монахів і
монахинь. У період між IV і V сторіччями почитання святих стає вже загально-церковною
практикою. А в VI-VIII сторіччях наш церковний рік уже набуває в основному свого сьогоднішнього вигляду. Йому залишається ще
тільки доповнити себе іменами святих, яких
було канонізовано пізніше.
о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення
в. Благословення
Благословення є дією Самого Бога на
добро та спасіння людини. Бог благословить Адама і Єву, щоб вони росли й множилися (пор. Бут. 1, 28); після потопу благословить Ноя (пор. Бут. 9, 1). Бог благословляє
Авраама, щоб він став благословенням
для всіх племен землі (пор. Бут. 12, 2-3).
Це Боже благословення здійснюється в
Ісусі Христі (пор. Гл. 3, 14-16). Церква через

літургійний жест благословення уділяє це
Христове благословення всьому світові.
Коли священик благословляє рукою, то
складає пальці так, що вони зображають
букви ІС і ХС, тобто – Ісус Христос. Це означає, що через священика благословляє
Сам Господь, «бо не людина благословить,
а Бог благословить її рукою і словами».

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 505

Розклад богослужінь
Понеділок 13.01 – Віддання празника Різдва Христового. Прп. Меланії Римлянки
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня з Литією, утреня
Вівторок 14.01 – Обрізання Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого,
архиєп. Кесарії Кападокійської.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Дякуємо за дар служіння!
8 січня, святкував річницю свячень
єрм. Ніканор Лоїк - адміністратор
Патріаршого собору.

Вітаємо о. Ніканора,
бажаємо здоров'я та
натхнення служити Богові
та людям.

Середа 15.01 – Передсвяття Богоявлення.
Свт. Сильвестра, папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:00 – Консультації для узалежнених та членів їхніх родин
Четвер 16.01 – Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня
19:00 – Зустріч спільноти “Виноградник”
П’ятниця 17.01 – Собор свв. сімдесяти апостолів. Прп.
Теоктиста ігумена, що в Кукумі Сікелійській.
07:30 – Утреня, Царські часи
18:00 – Вечірня
Субота 18.01 – Субота перед Богоявленням.
Навечір’я Богоявлення. Свв. мчч. Теопемпта й
Теони. Прп. Синклитікії Олександрійської.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія. Вечірня, Велике Водосвяття
17:00 – Велике повечеріє з Литією
19:00 – Щедрий вечір для молоді з "Обновою"
Неділя 19.01 – Неділя 31-а по Зісланні Св. Духа.
Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа.
06:00 – Утреня, Божественна Літургія, Велике Водосвяття
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія. Велике Водосвяття на Дніпрі
18:00 – Велика Вечірня
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