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Неділя 33-тя по Зісланні Св. Духа. Про Закхея. 
Прп. й богоносного Євтимія Великого.

Ряд.: Апостол: 1 Тим. 285 зач. 4, 9-15.

Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я гідне. 
Саме для цього трудимося та боремося, ми поклали 
нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх людей, осо-
бливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм моло-
дим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних 
у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, 
пильнуй читання, утішай та навчай. Не занедбуй у собі 
дару, що був даний тобі через пророцтво з покладан-
ням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у 
цьому, щоб поступ твій усім був очевидний.

Ряд.: Євангеліє: Лк. 94 зач. 
19, 1-10.

В тому часі проходив Ісус 
через Єрихон. А був там 
чоловік, Закхей на ім'я; він 
був головою над митарями і 
був багатий. Бажав він бачити 
Ісуса, хто він, але не міг із-за 
народу, бо був малого зросту. 
Побіг він наперед, виліз на 
сикомор, щоб подивитися 
на нього, бо Ісус мав прохо-
дити тудою. Прийшовши на 
те місце, Ісус глянув угору і 
сказав до нього: – Закхею, злі-
зай швидко, бо я сьогодні маю 
бути в твоїм домі. І зліз той 
швидко і прийняв його радо. 
Бачачи те, всі стали нарі-
кати й казали: – До чоловіка 
грішника зайшов у гостину. 
Закхей устав і промовив до 
Господа: – Господи, ось поло-
вину майна мого даю вбогим, 
і коли я чим кого покривдив, 
верну вчетверо. Ісус сказав 
до нього: – Сьогодні на цей 
дім зійшло спасіння, бо й він 
син Авраама. Син бо чолові-
чий прийшов шукати й спасти 
те, що загинуло.



ІІІ. Колядки і щедрівки з перевагою уже 
християнських мотивів.

Приймаючи нову віру, наші предки не 
так то скоро і радо зрікались старої віри. 
Вони мішали нове зі старим і так повстало 
так зване «двоєвіря». Особливо тяжко було 
їм зрозуміти правду про Воплочення Сина 
Божого і тому зображували собі Біблійні 
постаті в дуже наглядний, натуралістичний 
спосіб. Христос Бог і Божа Мати, Св. Петро 
і Св. Павло сидять на свята у господаря за 
столом, в полі працюють разом з господа-
рем, як цілком реальні особи. Ось примір:

«В полі в полі плужок оре
Щедрий Вечір, добрий вечір
Добрим людям на сей вечір.»
(Рефрен за кожним рядком).
За тим плужком Господь ходить..
Святий Петро поганяє…
Мати Божа їсти носить…
їсти носить Сина просить:..
«Ори Синку цюю нивку,
Тай посіємо пшеничку!»…
Що за прегарний образ! Бог працює 

поруч з хліборобом, а Мати Божа заступа-
ється за людей у свойого Сина. Це ж нагляд-
ний тут доказ на правду віри, що Мати Божа 
є посередницею ласк.

IV. Четверта група: Апокрифічні колядки, 
щедрівки.

Вони основані на Св. Письмі, але в них 
поруч Біблійних подій є ще вплетений 
легендарний елемент і події, що про них 
в Біблії мало написано. Примір: Подорож 
Св. Родини до Єгипту була дуже утяжлива. В 
дорозі через пустинний край вони не мали 
що їсти. Чим Св. Йосиф і Пресвята Діва з 
маленьким Ісусом живились? А ось чим. По 
дорозі вони стрічали овочеві дерева чудес-
ного походження і їх овочами живились. І на 
цю пам’ятку ставимо на Свят-Вечір ялинки, 
освічуємо їх, чіпляємо на ялинку чоколядки, 
овочі для дітей і також під ялинку кладемо 
дарунки.

Як зразок апокрифічних щедрівок наве-
демо одну, що в прегарній поетичній формі 
оспівує, як Пресвята Діва врятувала Дитятко 
Ісуса перед Іродом. Вона в формі діялогу. 
Цар Ірод питає:

«Пресвята Діва, де Христа діла?
Мати Божа відповідає:
«Занесла Христа в темнії ліси».
Казав же Ірод ліси рубати,
Ліси рубати, Христа шукати.
Ліси зрубали, Христа не найшли.
«Пресвята Діва, де Христа діла»?
«Занесла Христа в шовкові трави!»
Казав же Ірод трави косити,
Трави косити, Христа шукати.
Трави скосили, Христа не найшли.
«Пресвята Діва, де Христа діла?»
«Кинула Христа у синє море».
Казав же Ірод море спускати,
Море спускати, Христа шукати.

Слідує остання стрічка, що дає розв’язку 
драматичної погоні за Христом:

«Море заграло, царя забрало.
Радуйся! Радуйся! Радуйся!
Зрадувалися усі Святії Рождеством.

Аж трикратним завзивом до загаль-
ної радости (на землі і на небі) кінчається 
щедрівка, бо правда побідила кривду і 
злобу і лютого Ірода забрала вода. Цього 
роду народні щедрівки співаються на кон-
цертах і в приватних домах. Оповідають, що 
ця щедрівка, виконувана величезним хором 
Кошиця зі своїми сольовими партіями 
робила на слухачів величезне враження.

В церквах співаються коляди і щедрівки 
побудовані на чисто євангельських осно-
вах, так звані Біблійні, що творять п’яту і 
останню групу. Тут на першому місці коляда, 
що своєю поважною мелодією і глибоким 
змістом надає тон нашим різдвяним свят-
куванням. Це «Бог Предвічний». Тут кожне 
слово повне змісту. Вже в першій маленькій 
стрічці є виложені аж чотири правди хри-

Зміст і значення коляди #2



    

в. Благословення
Церква благословить людей на здо-

ров’я і захист від недуг, благословляючи 
лікувальне зілля на свято Успення Пре-
святої Богородиці; на споживання Божих 
дарів, благословляючи першоплоди 
нового врожаю на свято Переображення 
Господнього, а також на споживання пло-
дів людської праці, благословляючи хліб, 
м’ясо, масло, сир і яйця на Великдень.

Церква благословляє свічки на свято 
Стрітення Господнього, щоб нагадати про 
Христа як «світло на одкровення народам»; 

Г. Особливі моління
1. Освячення та благословення

галузки на Вербну неділю, щоб прикраси-
тися «галузками чеснот» і ними зустрічати 
прихід Христа. Церква вчить любити Боже 
творіння, коли освячує воду на Богояв-
лення (Йордан) та за інших нагод, коли зак-
вітчує домівки на «Зелені свята», прикра-
шає Божі храми найкращими витворами 
церковного мистецтва. Усе це робиться 
для того, щоб кожна людина розуміла, що 
Божим благословенням є кожна хвилина її 
життя, подарована Богом для освячення і 
спасіння цього життя..

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”,  508-509

стиянської віри: Що Бог є вічний, догма про 
Воплочення, догма про Відкуплення люд-
ського роду, і що Бог є сама Любов, що обій-
має цілий світ. Церковні коляди і щедрівки 
кристалізувались в XVIII ст. і співавторами їх 
були також духовні особи. Зі зростом націо-
нальної свідомости в XIX і XX століттях цер-
ковні коляди і щедрівки почали прибирати 
національно-патріотичне забарвлення (кін-
цеві стрічки «Во Вифлеємі», «Нова радість 
стала», «Добрий вечір Тобі»).

Колядки і щедрівки є витвором творчого 
духа українського, народу, вони є частиною 
народньої словесности, збуджують любов 
до нашої традиції, а для молоді є дуже цін-
ним виховним засобом. В них увидатню-
ються яскраво гарні прикмети укр. людини: 
Працьовитість, гостинність, зичливість, 
м’якість серця і співучість.

Так як в народних звичаях Різдва, як в 
прегарних віншуваннях — так і в колядках 
і щедрівках є безмежна різнорідність на 
українських землях. Є щедрівки господа-
реві, господині, бідній вдові, є й жартівливі, 
що зв’язані з вертепом, чи з козою, є й еро-
тичні, що співаються під вікном дівчині, як 
«Гануся косоньку чесала і князенка Петруся 
на весілля ждала,» і інші.

Бувають щедрівки принагідні. Коли 
народ переживає якусь подію, чи трагічну, 
чи веселу, але таку, що потрясає цілим 
народом, то і ті події знаходять свій відгук у 
щедрівках.

Мої ці рядки закінчую одною щедрів-
кою, що повстала сейчас після звільнення 
з заслання Київо-Галицького Митрополита, 
тепер нашого Патріярха, Кир Йосифа. Вона 
маленька, проста, але сердечна. Подаю так, 
як я її записав з уст тих, що її співали на мело-
дію «Дивная Новина»:

«В Західній Европі дзвони задзвонили,
Вже Первоєрарха з каторги звільнили. 2 р.
Нарід Бога молить, з радости співає,
Що Первоєрарха на волі вітає. 2 р.
Бога безнастанно будемо просити,
Щоб Йому дозволив до сто літ прожити. 2 р

Автор: Ю. Колтун

Матеріали взято з: patriyarkhat.org.ua



Дякуємо за дар служіння!
02 лютого, святкує річницю свячень  
о. Богдан Чурило - душпастир 
Патріаршого собору.
Вітаємо о. Богдана та бажа-
ємо здоров'я і натхнення 
служити Богові й людям.

Душпастирі тижня
о. віталій ГерасиМів - (096) 380 93 43
о. андрій Гах          - (093) 153 41 05

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

Розклад богослужінь
Понеділок 03.02 - Прп.прп. Максима Ісповідника.  

Св. мч. Неофіта. Свв. мчч. Євгенія, Кандида, 
Валеріяна й Акили.

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

Вівторок 04.02 - Св. ап. Тимотея. Св. прпмч. Атанасія 
Перського.

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

Середа 05.02 - Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського. 
Св. мч. Агатангела.

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 06.02- Прп. матері нашої Ксенії Римлянки.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
19:00 – Зустріч спільноти «Виноградник»

П’ятниця 07.02 - Св.прп. Григорія Богослова,  
архиєп. Царгородського. Свщмч. Петра 
Вергуна, пресв.

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

Субота 08.02 - Прп.прп. Ксенофонта, дружини його 
Марії і синів їхніх Аркадія та Йоана.

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

Неділя 09.02 - Неділя про Митаря і Фарисея. Перене-
сення чесних мощів св.прп. Йоана Золотоустого.

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

Катерині Чаплик за організацію Фестивалю 
коляди, що проходив у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 26.01.2020.

Хору Патріаршого Собору за чудовий спів 
під час різдвяних богослужінь, зокрема його 
регенту Роману Рудницькому!

Подяки!

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

Молимося за кожного з жертво-
давців та висловлюємо щиру 
вдячність кожному зокрема за 
регулярно складені пожертви!

Вдячність та молитва!

Подяка!
Цілковите видання цього вісника 
здійснюється завдяки щедрій пожертві 
Пана Якова Б. та інших жертводавців. 
Дякуємо Сергію, завдяки підтримці якого 
маємо можливість збільшити тираж випуску 
до 280 примірників щотижня.
Ласкаво просимо читачів молитись за усіх 
жертводавців "Вісника Собору".
Дякуємо за всіляку підтримку, яка надходить 
від Вас для добра Церкви! Хай Господь ще-
дро винагородить Вашу доброту!


