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Неділя про Митаря і Фарисея.  
Перенесення чесних мощів св.прп. Йоана  
Золотоустого.

Апостол: 2 Тим. 296 зач. 3, 10-15.
Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в 
моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, 
вірі, довготерпеливості, любові, постій-
ності, у переслідуваннях, у стражданнях, 
які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та 
в Лістрі; всі ці переслідування я переніс на 
собі, і від усіх них Господь мене визволив. 
Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі 
Ісусі, будуть переслідувані. А лихі люди й 
дурисвіти будуть дедалі більше поступати 
у злому, зводячи інших, і самі зведені. Ти ж 
тримайся того, чого навчився і в чому пере-
конався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і 
вже змалку знаєш Святе писання, яке може 
тебе зробити мудрим на спасіння вірою у 
Христа Ісуса.

Євангеліє: Лк. 89 зач. 18, 10-14.
Сказав Господь притчу оцю:
Два чоловіки увійшли в храм молитись: один 
був фарисей, а другий – митар. Фарисей, 
стоячи, молився так у собі:  – Боже, дякую 
тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники, 
неправедні, перелюбці, або як оцей митар. 
Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків 
даю десятину. А митар, ставши здалека, не 
смів і очей звести до неба, тільки бив себе в 
груди, кажучи: – Боже, змилуйся надо мною 
грішним! Кажу вам: цей вернувся до свого 
дому виправданий, але не той; бо кожний, 
хто несеться вгору, буде принижений, а хто 
принижується, буде вивищений..

Св.: Євангеліє: Йо. 36 зач. 10, 9-16.
Сказав Господь юдеям, які до нього при-
йшли: Я – ворота. Хто ввійде через мене, спа-
сеться. Він увійде, вийде і найде пасовисько. 
Злодій не приходить, хіба щоб красти, 
вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб 
мали життя і мали його вповні. Я – добрий 
пастир. Добрий пастир життя своє дав за 
овець. Наймит, який не пастир і якому вівці 
не належать, бачить вовка, що надходить, 
і кидає вівці та біжить геть; і вовк хапає їх і 
розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит 
і не дбає про вівці. Я – добрий пастир і знаю 
моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, 
і я знаю Отця; я життя моє кладу за мої вівці. 
Ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари; і 
їх мушу привести: вони почують мій голос, і 
буде одне стадо й один пастир.



о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”

Під час нашого церковного року пережи-
ваємо часи смутку, посту й покути, але маємо 
також дні й тижні радости й потіхи, в яких Цер-
ква, звільняючи нас від приписаного посту й 
покути, дозволяє скасувати заборони для духа 
і тіла. І такі часи, які Церква благословить на 
вживання м'ясних, а давніше і молочних страв, 
називаємо ЗАГАЛЬНИЦЕЮ. Церковною мовою 
загальниця назива ється: "седмицею всеядною" 
або "посполитою", себто це тиждень, в якому 
всім вірним дозволено їсти м'ясні страви 
навіть у середу й п'ятницю. Говоримо тут і про 
середу, бо раніше у цей день був піст.

Час чотирьох передпісних неділь поміт-
ний якраз через те, що між неділею Митаря і 
Фарисея та неділею Блудного Сина випадає 
загальниця. Таких загальниць маємо кілька в 
часі церковного року. Тож розкажемо дещо 
про історію і практику загальниць.

ЯК ТВОРИЛИСЯ ЗАГАЛЬНИЦІ?
Історія загальниць сягає перших віків хри-

стиянської віри. З давніх-давен у Церкві був 
звичай, щоб з огляду на особливі при чини 
не постити в окремі дні або й цілі тижні. Ця 
практика поча лася ще з празничних днів, які 
припадали на середу або п'ятницю. З часом 
для більшого вшанування найдавнішого й 
найбільшого празника, яким є празник Хри-
стового Воскресення, почали не постити від 
Великодня аж до Зіслання Святого Духа, цебто 
увесь той час, який називаємо П'ятдесятни-
цею.

Таких празників, що могли б припасти на 
середу або п'ятницю, у перших віках було дуже 
мало. Крім празників Пасхи і Зелених свят, були 
ще празник Богоявлення і Христового Різдва. 
Цей останній празник ще до другої половини 
IV століття у Східній Церкві святкували в один 
день з Богоявленням. Про недотримуван ня 
посту на Богоявлення святий Епіфаній Кипр-
ський († 403) каже: "Також не годиться постити 
на Богоявлення, коли родився тілом наш 
Господь, хоча б воно припало в середу або 
п'ятницю".

Коли ж помалу почали узвичаюватися ще й 
инші Господські празники, то і в ці дні не збе-
рігали посту, коли вони припадали на середу 
або п'ятницю. На взір загальниці, що була 
після Великодня, приходить відтак загальниця 
і після Христового Різдва аж до Бого явлення. 
Ця різдвяна загальниця називалася "дванадця-
тиднев'ям", а по-грецьки "додекамероном", бо 
тривала 12 днів.

Після Ефеського Собору 431 року почали 
з'являтися Богоро дичні празники, у такі дні 
не практиковано посту, навіть коли вони при-
падали в середу або п'ятницю. У кінці і в деякі 
празники вели ких святих також почали скасо-
вувати піст.

До вищеназваних загальниць долучається 
ще загальниця від неділі Митаря і Фарисея 
до неділі Блудного Сина. Маючи вже більше 
загальниць, тепер знову повернено піст на час 
П'ятдесят ниці, а великодню загальницю обме-
жено до одного тижня, себто від Великодня до 
Томиної неділі. Це триває і до сьогодні.

Треба звернути увагу на те, що таке обме-
жування чи поши рення посту не відбувалося 
через приписи чи закони Церкви, а радше вхо-
дило в життя через місцеві звичаї, які з часом 
ставали неписаними законами для инших міс-
цевих Церков або й цілої Церк ви. Тому нічого 
дивного, що у Східній Церкві протягом довгих 
століть не було повної узгоджености, а існу-
вало багато дискусій стосовно цього питання.

Далі буде...

Про ЗАГАЛЬНИЦІ #1



    

У похоронних і поминальних богослу-
жіннях Церква просить милосердного Бога 
простити усопшому його гріхи й «оселити 
душу його у країні живих, в місці світлому, де 
всі святі і праведні спочивають». Тим самим 
Церква приносить «жертву умилостив-
лення» за померлих, щоб вони звільнилися 
від гріха (пор. 2 Мак. 12, 46).

а. Християнський похорон
«Дар милосердя подай усякому живому, а 

й мертвому не відмов Твоєї ласки» (Сир. 7, 33)

Г. Особливі моління
2. Заупокійні богослужіння

Християни сприймають смерть у світлі 
перемоги Христа над смертю в Його 
воскресінні. Це особливо виражено, коли 
похорон християнина відбувається в пас-
хальний період і над померлим співають 
тропар Пасхи: «Христос воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 
життя дарував». Радість Христового воскре-
сіння є божественною відповіддю на смуток 
людської смерті.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 510-511

ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИТЧІ
Ця притча свідчить, що Господь Бог не 

дивиться на особу чи її стан, але дивиться на 
її серце й душу. Тут розуміємо правдивість 
слів Святого Письма, в якому сказано: "...Бог 
гордим противиться, а покірним дає ласку" 
(1 Пт. 5, 5).

Тож зрозуміло, що Бог не прийняв 
молитви чванькуватого й гордого фарисея, 
зате вислухав молитву покірного митаря. 
Гордість належить до головних гріхів і є 
найбільшою перепоною до навер нення 
і покути, а покора — це початок справж-
нього навернення і основа правдивої 
покути й посту.

Отже, свята Церква бажає, щоб і ми, 
наближаючись до Вели кого посту, готува-
лися до нього великою покорою та свідо-
містю нашої грішности, бо тільки тоді буде 
в нас добра воля до скрухи серця, посту й 
покути. Без покори нема навернення, нема 
жалю за гріхи й нема повороту до Бога.

У тому дусі складені й наші літургійні 
відправи й молитви на неділю Митаря й 
Фарисея. Богослужбові тропарі, стихири й 
утрен ній канон багато разів підкреслюють і 
вихваляють чесноту покори, а ганять фари-
сейську гордість. "Душе моя, — співаємо на 
стихирах вечірні, — зрозумівши різницю між 

фарисеєм і митарем, зненавидь гордови-
тий голос першого, а наслідуй сокрушенну 
молитву другого і взивай: Боже, очисти мене 
грішного і помилуй мене".

"Тікаймо від фарисеєвої хвальби, — ска-
зано в кондаці, — і навчімося митаревої 
величі слів смиренних, і кличмо у покаянні: 
"Спасителю світу, очисти рабів Твоїх".

Щодо притчі про митаря й фарисея

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”
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Розклад богослужінь
Понеділок 10.02 - Прп. Єфрема Сирина.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Зустріч спільноти «Матері в молитві»

Вівторок 11.02 - Перенесення мощів  
св. свщмч. Ігнатія Богоносця.

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

Середа 12.02 - Свв. трьох святителів, великих архи-
єреїв, Василія Великого, Григорія Богослова та 
Йоана Золотоустого.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:00 – Консультації для узалежнених та членів їхніх родин
18:30 – Божественна Літургія

Четвер 13.02 - Свв. чудотв. і безсрібників Кира та Йоана.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
19:00 – Зустріч спільноти «Виноградник»

П’ятниця 14.02 -  Передсвяття Стрітення Господа 
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.  
Св. мч. Трифона.

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

Субота 15.02 - Стрітення Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Всенічне: Велика Вечірня та Утреня

Неділя 16.02 - Неділя про блудного сина. Св. і правед-
ного Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці.

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

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

9 лютого о 12:30 – Заколяда від Студії при 
Національній заслуженій капелі бандуристів 
України імені Г. І. Майбороди. У концерті зву-
чатимуть пісні та інструментальні награвання, 
а також колядки та щедрівки у виконанні 
студійців, які проводжатимуть Коляду!

1 лютого 2020 року, у Львові, відбулося робоче 
засідання щодо побудови іконостаса у Патрі-
аршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ 
у Києві. У роботі взяли участь: Блаженніший 
Святослав, владика Йосиф Мілян, та інші відпо-
відальні особи й автори проєкту іконостаса.
Автори проєкту – Орест Дзиндра та Олег 
Ляхович (кам’яна пластика), Зеновій Менших 
та Андрій Ярема (дерев’яна пластика), Богдан і 
Данило Турецькі (автори ікон).
Проект передбачає домінування білого кольо-
ру, що символічно відтворює неземне світло 
найважливішої євангельської події, – Воскре-
сіння Христового.
«Ікони, вітражі та мозаїчні панно втілюватимуть 
найсучасніші течії українського сакрального 
мистецтва. Адже Патріарший собор – це сучас-
на споруда, що промовляє до людини третього 
тисячоліття», – ідеться у тексті презентації ідеї.
Перший етап робіт – виготовлення та встанов-
лення «корони іконостаса», тобто групи ікон у 
святилищі над престолом.

На парафії

Іконостас у соборі


