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26 січня 
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Неділя по Богоявленні,  
32-га по Зісланні Св. Духа.  
Свв. мчч. Єрмола і Стратоніка.

Апостол: Еф. 224 зач. 4, 7-13.
Браття, кожному з нас дана благодать в міру 
Христових дарів. Тому й сказано: Зійшовши на 
висоту, полонив він полонених, і дав людям 
дари. Те «зійшовши» що означає, як не те, що він 
був зійшов униз у найнижчі частини землі? Той 
же, хто був зійшов униз, є той самий, що зійшов 
вище всіх небес, щоб усе наповнити. І він наста-
новив одних апостолами, інших пророками, ще 
інших євангелистами, пастирями, і вчителями, 
для вдосконалення святих на діло служби, на 
будування тіла Христа, поки ми всі не дійдемо 
до єдности у вірі й до повного пізнання Божого 
Сина і не станемо дорослим мужем, у міру пов-
ного зросту, повноти Христа.

Євангеліє від Мт. 4 зач. 8, 12-17.
В тому часі зачувши, що Івана ув'язнено, 
Ісус вернувся в Галилею і, покинувши 
Назарет, пішов і оселивсь у Каперна-
умі, що при морі, на границях Завулона 
та Нафталі, щоб збулося те, що сказав 
був пророк Ісая: О земле Завулона та 
земле, Нафталі, приморський шляху, 
країно за Йорданом, поганська Гали-
леє! Народ, який сидів у темноті, поба-
чив велике світло; тим, що сиділи в кра-
їні й тіні смерти, зійшло світло. З того 
часу Ісус почав проповідувати й гово-
рити: Покайтесь, бо царство небесне 
близько.



Слово «коляда» походить від назви 
Нового Року у старинних Римлян (Calendae 
Januariae), або просто від лат. слова 
Collaudo – вихваляю. Отже коляди — це 
пісні, що вихваляють народженого Христа 
і ця назва є у всіх слов’янських народів. А 
«щедрівка» — це наша рідна питома назва, 
знана лише на українській території і вона 
стоїть у зв’язку зі «Щедрим», багатим вечо-
ром, що в Західній Україні святкується в 
навечеріє Йордану.

Наші предки вірили, що на переломі 
зими і весни, коли кінчився старий рік 
і починався новий, — тоді щедрий бог 
сонця (Даждьбог) сходив на землю у 
селянську хату, на господарство, разом з 
духами померших і віщував свою щедрість 
і багатий урожай.

А «щедрівки» — це ніщо інше, лише 
первісно були ті чародійні, магічні слова, 
якими наші предки випрошували у 
щедрого бога Сонця дати в Новому Році 
багатство.

З приходом християнства на Укра-
їну наші предки почали пристосовувати 
колядки і щедрівки до нової віри і на місце 
старих богів прийшли Біблійні постаті, 
на примір рефрен: «Славен єси, ясне 
Сонечко на небеси» змінився на: «Славен 
єси, Наш Милий Боже, на Небеси!»

Заки християнська віра вкоренилась 
в Україні, то пройшли не десятки, а сотки 
літ. Ще й нині в колядниках, що є в ужиттю, 
можна найти ось такий рефрен одної 
коляди церковної:

«Ладо, Ладо, Ладо,
Всьо на світі радо,
Добрий вечір на землі!»
Може не всім відомо, що «Ладо» — це 

була назва багатої, плодовитої богині 
землі. Сьогодні це слово осталось хіба 
лиш для гармонійного звучання.

Українські народні колядки і щедрівки 
з огляду на зміст можна поділити на п’ять 
груп.

І. Мітологічні. Вони найдавніші. В них 
є віра в надприродні сили і похвала тим 
силам. Вони є господарського і скотар-
ського типу. Зразком цієї групи є щедрівка 
«Щедрик». Вона около 800 літ давня, пере-
йшла багато змін, а в гармонізації компо-
зитора Леонтовича стала нині перлиною 
концертового репертуару. Варто собі її 
пригадати.

«Щедрик, щедрик, щедрівонька
Прилетіла ластівонька,
Сіла собі на віконько,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
«Вийди, вийди господарю,
Подивися на кошару,
Чи всі вівці покотились
І ягнички породились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.»
Ластівонька — це вістун весни, сонця 

і звороту природи до нового життя. 
Звернім увагу на милозвучність мови! 
Слова вжиті в здрібнілій, пестливій формі 
(щедрівонька, ластівонька, віконько і ін.) 
на це нарочно, щоби їх магічною, чаро-
дійною силою скорше було можна випро-
сити добробуту для господаря.

Мелодія цеї щедрівки так подобалась 
американцям, що вони її адоптували і спі-
вають її як свою. На примір Льоренс Велк 
на своїй телевізійній програмі співає її 
своїм досконало вишколеним хором кож-
ного року на «Крісмес».

ІІ. Другу групу творять Лицарсько-дру-
жинні коляди, з Княжої Доби.

Ось уривок для приміру:
«Чи спиш, чи чуєш, пане господарю?
Твоє подвір’я орда забрала,
Татари взяли, в полон займали…»

Зміст і значення коляди
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в. Благословення
Коли люди потерпають від посухи чи 

негоди та інших стихійних лих, Церква 
просить Божої допомоги у цих випробу-
ваннях. У здобутті «хліба насущного» Цер-
ква благословить середовища і засоби 
праці людей: поля, будівлі, господарства. 

Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення

Бажаючи людям життя в достатку, Церква 
під час Литії у храмах благословить хліби, 
пшеницю, вино та оливу. У минулому цю 
пшеницю роздавали нужденним напере-
додні свят, щоб і вони мали можливість 
брати участь у святкуваннях..

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”,  507

Блаженніший Святослав запрошує до спільної 
молитви за єдність християн

У неділю, 26 січня 2020 року, о 18.00 в рам-
ках Тижня молитов за єдність християн від-
будеться міжконфесійний Молебень у храмі 
Святого Василія Великого Української Гре-
ко-Католицької Церкви за адресою: м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 7 (біля Львівської площі).

Цього дня молитимуться: Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, єпископи католицької, 
православної та протестантських Церков, які 
спільно з християнами всього світу солідари-
зуються у своєму бажанні єдності.

Головною темою роздумів і гаслом цього-
річного Екуменічного тижня будуть слова з 
Діянь апостолів: ”Будьмо милосердні” (Ді. 28, 
2), – роздумувати над якими буде владика 
Олександр (Драбинко), митрополит Переяс-
лавський і Вишневський, керуючий Переяс-
лавсько-Вишневською єпархією Православ-
ної Церкви України.

Цього разу матеріали для екуменічної 
молитви підготували християнські Церкви 
Мальти, які щороку на початку лютого зга-
дують день, коли до їхнього острова прибув 
гнаний вітром і бурею корабель із римськими 
в’язнями, серед яких був і святий апостол 
Павло. Апостол народів так описує ці події: 
“Тоді місцеві жителі острова Меліта виявили 
до нас велике милосердя, бо запалили 
вогонь, ішов бо дощ і був холод, і прийняли 
усіх” (Ді. 28, 2).

Без сумніву, ті, хто “виявив велике мило-
сердя” Павлові та його товаришам, ще не 
знали Ісуса Христа, але завдяки їхній гостин-
ності та відкритості до ближнього, вдалося 
об’єднати всіх, “щоб спасіння Боже прийшло 
до всіх народів” (Ді. 28, 28).

У події корабельної аварії, яка пред-
ставляє драму людства перед обличчям 
загрозливої сили природних стихій, під-
креслюється момент, як під час шторму й 
катастрофи різні між собою люди, з відмін-
ними поглядами, живі й здорові дістаються 
до берега разом, огорнуті Божою любов’ю й 
провидінням.

У цьому контексті вказується на очевидну 
аналогію із сучасністю, коли чимало людей 
долають такі самі перешкоди в такому 
самому морі життя, адже місця, описані у 
Святому Письмі, пов’язані з мігрантами сьо-
годення. Їхні життя наражаються не лише 
на природні сили, а й на байдужість з боку 
політичних, економічних і людських сил.

Сьогодні багато людей здійснюють одна-
ково небезпечні подорожі сушею та морем, 
тікаючи від стихійних лих, війни та бідності. 
Таким чином, розповідь з Діянь апостолів 
акцентує на тому, що гостинність – необ-
хідна чеснота в шуканні єдності між христи-
янами
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Душпастирі тижня
о. роМан Славич    - (098) 253 93 44
о. андрій Боднарук - (096) 594 95 91

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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Розклад богослужінь
Понеділок 27.01 - Віддання свята Богоявлення. Прпп. 

отців наших, у Синаї і Раїті повбиваних.  
св. рівноап. Ніни, просвітительки Грузії.

07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Зустріч спільноти «Матері в молитві»

Вівторок 28.01 - Прпп. отців наших Павла  
Тивейського і Йоана Кущника.

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

Середа 29.01 - Поклін чесним оковам св. і всехваль-
ного ап. Петра.

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 30.01 - Прп. й богоносного Антонія Великого.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
19:00 – Зустріч спільноти «Виноградник»

П’ятниця 31.01 - Свв. отців наших і архиєпп.  
Олександрійських Атанасія й Кирила.

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

Субота 01.02 - Прп. Макарія Єгипетського.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Велика Вечірня та Утреня

Неділя 02.02 - Неділя 33-га по Зісланні Св. Духа.  
Прп. й богоносногопрп. Євтимія Великого.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
10:30 – Катехитична Школа УГКЦ для дітей та дорослих
10:40 – Зустріч спільноти «Матері в молитві»
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня. Акафіст за жертводавців

Джерело: Катехитична Комісія УГКЦ
Художник: Мар'яна Качмар-Фляк 

kyivsobor.ugcc.org.ua

cathedral.ugcc@gmail.com

† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

t.me/sobor_voskresinna (067) 653-07-31

@sobor.voskresinnia

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 вокаль-
ного ансамблю «Розмарія» лемківського 
товариства «ЛемКиїв», Хору Свято-Фео-
досіївського храму (ПЦУ), Київського сим-
фонічного 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

Фестиваль колядок та щедрiвок


