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Неділя м’ясопусна, про Страшний суд.
Св. мч. Харалампія.

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 140 зач. 8, 8 – 9, 2.
Браття, страва не зближує нас до Бога: ні
як не їмо, не тратимо нічого, ні як їмо, не
користаємо нічого. Але глядіть, щоб ця
ваша свобода не стала причиною падіння
для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що
маєш знання, як ти у капищі сидиш за
столом, чи його совість, тому що слабка,
не буде заохочена їсти ідоложертовне І
так через твоє знання може погибнути
немічний брат, за якого помер Христос.
Грішивши так проти братів і ранивши їх
слабку совість, грішите проти Христа.
Тому, як страва призводить брата мого
до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не
блазнити мого брата. Хіба я не вільний?
Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа
нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у
Господі? Коли іншим я не апостол, то –
вам, бо ви достовірний доказ у Господі
мого апостольства.

23 лютого 2020
01 березня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 106 зач. 25, 31-46.
Сказав Господь: Коли Син чоловічий прийде у
славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі
народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів; і поставить овець
праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже
тим, що праворуч нього:– Ходіте, благословенні
Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було
приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене
напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли;
нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались
до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді
озвуться праведні до нього: – Господи, коли
ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми
бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до
тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже: – Істинно
кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й
тим, що ліворуч: – Ідіть від мене геть, прокляті, у
вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його; бо я голодував, і ви не дали мені їсти;
мав спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем,
і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не навідались до
мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: – Господи, коли
ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не
послужили? Він відповість їм: – Істинно кажу
вам: те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті на
вічну муку, а праведники – на життя вічне.

Піст

Через Христове відкуплення всі були
звільнені від гріха, але людина схильна
знову грішити й руйнувати єдність із Богом.
Піст є часом духовного оновлення людини,
часом покаяння і навернення до Бога. Ось
що про піст пише св. Василій Великий:
«Користь посту немає вимірюватися лише
утримуванням від страв, бо справжнім
постом є бути вільним від усіх гріхів, позбутися будь-якого зв'язку з беззаконням,
вибачати кривду ближньому і відпускати
борги. Не дотримуйся посту задля сварні й
суперечок. Не їси м'яса, а тим часом пожираєш свого брата. Утримуєшся від вина, а
проте кривдиш ближнього. Горе п'яним не
від вина. Гнів духу є пияцтвом, що відбирає
розум не менше, ніж вино» (Гомілія 10,4
Про піст).
Як треба постити і які продукти заборонено вживати під час Великого Посту?
Піст - це передовсім стан духовного
покаяння і навернення. Під час посту
дотримуємось певних практик, які покликані відвертати наш внутрішній зір від
речей дочасних і спонукати застановлятися над своїм духовним життям. До цих
практик належать обмеження розваг та
відмова від деяких видів їжі. Вже з перших
століть християнства пости були дуже
строгими, наші предки у Великий піст зовсім не вживали м'ясних і молочних продуктів. В останніх часах католицька Церква

злагіднила пости в тому, що стосується їжі.
Тепер українські греко-католики зобов'язані не вживати м'ясних і молочних продуктів лише у перший день Великого посту
та Страсну п'ятницю. Натомість упродовж
цілого посту збережено заборону вживати
м'ясні продукти тільки в п'ятниці. Цими дозволами Церква не відмінює посту і заохочує вірних дотримуватися традиційних
звичаїв щодо невживання скромної їжі під
час посту.
Які є особливості приватних молитов під
час Великого посту?
Великий піст у нашому обряді має покаянний характер, тому під час Чотиридесятниці до звичних молитов додають молитву
св. Єфрема з поклонами (цю молитву
можна знайти у молитовнику «Прийдіте
поклонімся»). Зазначимо, що в Греко-Католицькій Церкві віддавна прийнявся звичай
у Великий піст при доземних поклонах
промовляти: «Претерпівий за нас страсти,
Ісусе Христе, помилуй нас». Однак маємо
знати, що ці слова запозичено з польських
великопосних молитов, і вони не відповідають покаянному характеру посту в
нашому обряді бо звучать не так покаянно,
як «пасійно», тобто виражають вболівання
над стражденним Христом.

Тарас Шманько “Як поводитися у храмі”

Поминання усопших #2
Як правильно заповнювати картки за упокій та за здоров'я?
У поминальних картках пишуть лише
імена тих, кого поминаємо, у родовому відмінку (наприклад, Петра, Віри). Зверху картки
треба написати «за здоров'я» або «за упокій». У поминальні картки не можна вписувати імена неохрещених осіб, а також тих,
хто закінчив життя самогубством, тому що за
вписаних осіб моляться як за членів Церкви.
Поминальна картка має бути написана чітким
почерком, найкраще друкованими літерами.
Як часто потрібно здійснювати панахиди і
парастаси за померлими?
Зупокійні богослуження за померлими,
окрім часу похорону, як правило, служать
третього, дев'ятого та сорокового дня після
смерти, а також через рік після неї, в дні
народження чи іменин померлих та дні
їхньої смерти. Служать їх і в задушні дні, коли
прийнято поминати померлих, та за інших
нагод, коли хочемо помолитися за наших
померлих, особливо під час Великого посту.
Що таке «сорокоусти»?
Сорокоустами тепер прийнято називати богослуження за померлих, які відправляють упродовж сорока днів. Служать їх найчастіше під час Великого посту.

Що означають «приноси», які виставляють на тетраподі під час панахиди?
Скільки мусить бути хлібин? Які продукти
не варто приносити?
У давнину існував звичай звершувати
чин поминаня усопших «над кутією»,
чи «коливом». На тетрапод чи спеціяльний столик ставили посудину з вареною
пшеницею з медом, яку пізніше роздавали присутнім у церкві. Коливо нагадує
про майбутнє воскресення усопшого. Як
зерно, щоб дати плід, мусить бути похованим у землю і там зітліти, так і людину
віддають землі, сподіваючись на майбутнє
воскресення. Мед у коливі символізує
солодкість майбутнього вічного життя.
Тепер, зазвичай, колива не вживають, а
приносять на парастас хліби, цукор тощо.
Спеціяльних церковних приписів щодо
цього немає. У кожній парафії протягом
багатьох років виробився свій звичай
щодо цих приносів, його і слід дотримуватися. Найкраще довідатися про все у
власній парафії перед тим, як замовляти
поминальне богослуження.

Тарас Шманько “Як поводитися у храмі”

Розумій молитву
Г. Особливі моління
2. Заупокійні богослужіння
а. Християнський похорон
Є чотири Чини поховання: священників,
монахів, мирян і дітей. За чином похорону
священника ховають єпископів та священників. За чином похорону мирян ховають усіх
інших охрещених і миропомазаних, а також
і дияконів. За чином похорону дітей ховають
дітей до семи років.
Чин похорону священника містить численні читання зі Святого Письма. А глибокі
стихири про сенс людського життя є своєрідним «духовним заповітом», останньою

проповіддю померлої духовної особи, зверненою до живих.
Чин чернечого похорону, який включає
всі ступені чернецтва: послушника (новика),
монаха і єромонаха, відрізняється від інших
похоронних чинів способом одягання тіла
усопшого та приготуванням його до погребення. У самому Чині погребення мовиться
про відречення від світу, чернечу посвяту,
обіти і розлучення з монашою спільнотою.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 514-516

Розклад богослужінь
Понеділок 24.02 - Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
18:30 – Зустріч спільноти «Матері у молитві»
Вівторок 25.02 - Св. прп. Мелетія, архиєп. Антіохійського.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Дякуємо за дар служіння!
26 лютого, святкує річницю свячень
о. Любомир Яворський душпастир Патріаршого
собору, економ Патріаршої
Курії. Вітаємо о. Любомира

та бажаємо здоров'я і
натхнення служити Богові й людям.

Середа 26.02 - Прп. Мартиніяна.
07:30 – Утреня. Часи
18:00 – Вечірня, молебень за узалежнених
19:00 – Панахида в крипті. Вечір пам’яті Блаженнішого
Любомира Гузара, за участі архиєрея.
Четвер 27.02 - Прп. Авксентія. Переставлення прп. Константина філософа, у монахах Кирила, учителя
слов’янського. Прп. Марона.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
19:00 – Зустріч спільноти «Виноградник»
П’ятниця 28.02 - Св. ап. Онисима.
07:30 – Утреня. Часи
18:00 – Вечірня. Молебень за здоров’я
Субота 29.02 - Субота сиропусна. Всіх прпп. отців, що в
подвизі просіяли. Свв. мчч. Памфила.
07:30 – Божественна Літургія (за померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення).
18:00 – Всенічне: Вечірня та Утреня
Неділя 01.03 - Неділя сиропусна, прощення.
Св. великомч. Теодора Тирона.
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. Чин прощення.
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
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11.00 - Літургія
12.30 - Процесійний хід
13.00 - Панахида
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