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Неділя 31 по Зісланні Св. Духа.
Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого
Ісуса Христа.

Слово Боже

(на неділю)

Апостол: Тит. 302 зач. 2, 11-14; 3, 4-7.
Сину Тите, Божа благодать явилася спасенна всім
людям і навчає нас, щоб ми, зреклися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і
благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної
надії і славної появи великого Бога й Спаса нашого
Ісуса Христа, який видав себе самого, щоб викупити
нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі
народ, що був би його власний, ревний до добрих діл.
Та коли явилась ласкавість і любов до людей Спаса
нашого Бога, він спас нас не ради діл справедливости,
які ми були зробили, але зо свого милосердя, купіллю
відродження і відновлення Святого Духа, якого вилив
на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб
ми, оправдані його благодаттю, стали згідно з надією
наслідниками життя вічного.

Євангеліє: Мт. 6 зач. 3, 13-17.
В той час Ісус прибув із Галилеї на
Йордан до Івана, щоб христитися
від нього, але Іван противився йому,
кажучи: – Мені треба христитися в
тебе, а ти приходиш до мене? Ісус у
відповідь сказав до нього: – Лиши
це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І він лишив його.
А охристившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось небо, і
він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього.
І голос пролунав з неба: – Це Син
мій любий, якого я вподобав.

Наш літургійний рік _#5
КРОНА ДЕРЕВА ЦЕРКОВНОГО РОКУ #2
Коли князь Володимир Великий прийняв
з Візантії християнську віру, то там уже був
уповні сформований церковний календар.
З часом на українських землях його доповнили такі українські святі, як свята княгиня
Ольга, святий князь Володимир Великий,
святі князі Борис і Гліб, преподобні Антоній і
Теодосій Печерські та инші.
Свята Церква з різних причин по-особливому вшановувала деяких святих, тому
дні їхнього вшанування стали святковими,
вони зобов'язували всіх вірних бути того
дня на святій Літургії та утримуватися від
тяжкої фізичної праці. Таких обов'язкових
свят в нашій Церкві було досить багато.
Замойський Синод 1720 року, крім Господських і Богородичних празників, називає ще
17 обов'язкових свят на честь різних святих.
Львівський Синод 1891 р. зменшує кількість
обов'язкових празників святих. Одні з них
зводить до звичайних церковних свят, инші
— каже переносити на неділю.
Римський Архиєрейський Синод 1969
р. ще зменшує число обов'язкових свят і
не тільки святих, але й Господських і Богородичних. Ось рішення цього Синоду:
"Відносно святкування свят в Українській
Католицькій Церкві Синод, беручи до уваги
нові суспільні й економічні умовини життя
і праці наших вірних та звільнення вже
иншими помісними католицькими Церквами їхніх вірних від деяких обов'язкових
свят, постановляє в дусі канонів Другого
Ватиканського Собору: 3 днем 1 січня 1970
р. обов'язковими для вірних нашої Церкви
є такі святкові дні: всі неділі в календарному році, Різдво, Богоявлення, Великдень,
Зіслання Святого Духа — по одному дневі
(перший день), Найменування (Обрізання)
Господа
Нашого Ісуса Христа, Благовіщення
Пречистої Діви Марії, Вознесення Господа
Нашого Ісуса Христа і Успення Пресвятої
Богородиці" (§ 18).

До святкування названих свят Синод
зобов'язує в совісті всіх вірних, а стосовно инших традиційних свят нема того
обов'язку.

ПЛОДИ ДЕРЕВА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
Святий євангелист Йоан у Книзі Одкровення говорить про "дерево життя, що приносить дванадцять плодів, на кожний місяць
подає плід свій, і листки дерева — для оздоровлення народів" (22, 2). Так і наш церковний рік, це благодатне дерево життя щедро
наділяє нас своїми духовними плодами
кожного дня, тижня, місяця й року. Хто бере
активну участь у святах і празниках нашого
церковного року, у того в серці церковний
рік зродить щедрі плоди: плоди віри, надії
й любови Бога і ближнього, плоди духа
молитви й духа жертви та різних чеснот, без
яких нема правдивого християнина.
Отже, наш церковний рік має щораз
більше наближати нас до Христа та перетворювати у Христа. Якщо Христос є осередком церковного року, то Він має бути
осередком і нашого життя.
о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Колядуємо
В Вифлеємі новина,
Діва Сина породила,
Породила в благодати,
Непорочна Діва –Мати,
Марія.

На небі зірка ясна засяла
І любим світлом сіяє,
Хвиля спасіння нам завитала,
Бог в Вифлеємі раждаєсь.
Щоб землю з небом в одно злучити.
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!

Положила на сіні
В Вифлеємській яскині,
Йосиф Діву потішає,
Повивати помагає
Марії.
Слава Божа і хвала
У вертепі настала:
З неба ангели злітають,
З Сином Божим прославляють
Марію.
Серед темної ночі,
Дивне світло б’є в очі –
Ясна зоря засвітила,
Де Дитятко породила
Марія.

В біднім вертепі, в яслах на сіні
Спочив Владика, Цар світу.
Отож до нього спішім всі нині,
Нашого жде він привіту.
Спішім любов’ю його огріти,
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!
Благослови нас, Дитятко Боже,
Дари нас нині любов’ю,
Най ціла сила пекла не зможе
Нас розділити з Тобою.
Благослови нас, ми ж Твої діти,
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!

Недалеко пастирі
Пасли стадо в долині,
До вертепу прибігають
І з Дитятком витають
Марію.

Розумій молитву
Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення
в. Благословення
Церква, як благословляюча Мати, молитовно схиляється над людиною у день
її приходу в світ, тоді молиться з нагоди
надання імені восьмого дня, щоб сорокового дня після народження поблагословити матір і дитину. Коли діти йдуть
до школи, Церква благословить їх на навчання. Коли в подружжі немає дітей, Цер-

ква благословить його на плідність чином
Благословення шлюбного ложа. Тих, хто
звершує подвиг освячення у християнському подружжі, Церква благословить у
25 і 50 річницю шлюбу. Коли люди хворіють, Церква перебуває біля їхнього ложа з
моліннями; вона ж супроводжує вмираючих молитвами «на вихід душі з тіла».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 506

Розклад богослужінь
Понеділок 20.01 - Собор св. славного прор., предтечі й
хрестителя Господнього Йоана.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Зустріч спільноти «Матері в молитві»

ВІТАЄМО!
Ірину Озарків, бухгалтера

Патріаршого Собору, з
народженням донечки!
Божої благодаті та щасливого материнства!

Вівторок 21.01 - Прп. Георгія Хозевіта. Св. Еміліяна,
ісп. Прп. Домніки.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 22.01 - Св. мч. Полієвкта.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молебень за узалежнених
18:00 – Консультації для узалежнених та членів їхніх родин
Четвер 23.01 - Мчч. Пратулинських. Св. Григорія,
єп. Ніського; прп. Дометіяна, єп. Мелітинського;
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 24.01 - Прп. Теодосія.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня. Молебень за здоров’я
Субота 25.01 - Субота по Богоявленні. Св. мч. Татіяни.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Велика Вечірня та Утреня
Неділя 26.01 - Неділя по Богоявленні, 32-га по Зісланні Св. Духа. Свв. мчч. Єрмола і Стратоніка.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
10:30 – Катехитична Школа УГКЦ для дітей та дорослих
10:40 – Зустріч спільноти “Матері у молитві”
11:00 – Божественна Літургія
12:30 – Фестиваль колядок і щедрівок
18:00 – Вечірня. Акафіст за жертводавців
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

Фестиваль колядок та щедрiвок
26 січня, о 12:30 в Патріаршому Соборі Фестиваль колядок та щедрівок.
У програмі буде презентовано виступи
Камерного хору Патріаршого Собору,
гурту «Київська коляда», Чоловічого хору
Патріаршого Собору, Жіночого вокального ансамблю «Розмарія» лемківського
товариства «ЛемКиїв», Хору Свято-Феодосіївського храму (ПЦУ), Київського симфонічного оркестру і хору, Церковного
хору «Аскольд», Маленького хору Василія
Великого, Патріаршого хору Патріаршого
Собору та ін.
Радо всіх запрошуємо на фестиваль з
традиційними різдвяними пісне-співами!
Тел.: (066) 447 80 99, (067) 197-80-13

Вдячність та молитва!
Молимося за кожного з жертводавців та висловлюємо щиру
вдячність кожному зокрема за
регулярні складені пожертви!

Душпастирі тижня
о.
о.

Василь Барна
Андрій Бонис

- (098) 642 25 02
- (068) 011 11 86

kyivsobor.ugcc.org.ua
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