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Слово Боже
Апостол: Гал. 215 зач. 6, 11-18
Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною
рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні
тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути
переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не
доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом
Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ
розп'ятий і я – світові, бо ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але нове сотворіння. На всіх тих, що
ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на
них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто
мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі
рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.

(на неділю)
Євангеліє від Лк. 83 зач. 16, 19-31.
Сказав Господь притчу оцю: Був один
багатий чоловік, що одягавсь у кармазин
та вісон і бенкетував щодня розкішно.
Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у
нього при воротах, увесь у струпах; він
бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу, і пси приходили й лизали
його рани. Та сталося: помер убогий, і
ангели понесли його на лоно Авраама.
Помер також багатий, і його поховали.
В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі
й побачив здалека Авраама та Лазара на
його лоні і закричав уголос: – Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазара,
нехай умочить у воду кінець пальця й
закропить язик мій, бо я мучусь в цім
полум'ї! Авраам же промовив: – Згадай,
мій сину, що ти одержав твої блага за
життя свого так само, як і Лазар свої лиха.
Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами
вирита велика пропасть, і ті, що хотіли
б перейти звідси до вас, не можуть, ані
звідти до нас не переходять. Сказав багатий: – Отче, благаю тебе, пошли його в дім
батька мого: я маю п'ять братів, нехай він
їм скаже, щоб і вони не прийшли на це
місце муки. Авраам мовив: – Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той відповів: – Ні, отче Аврааме, але коли до них
прийде хто з мертвих, вони покаються.
Авраам відізвавсь до нього: – Як вони не
слухають Мойсея і пророків, хоча б і хто
воскрес з мертвих, не повірять.

Святого і славного великомученика Димитрія Мироточця

Під час однієї з катехиз єпископ подіТропар, глас 3: Як великого поборника в
лився цікавими думками про Богоробідах знайшла тебе вселенна, страстотерпче;*
дицю як Матір і Вчительку ніжної люти перемагаєш народи, бо, як скинув ти Лієву
бові. Десять основних думок владики
гординю* і на подвиг сміливим учинив ти
Богдана
цієї
науки
пропонуємо
ваНестора,*зтак,
святий
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увазі.
Богу,* дарувати нам велику милість.
Кондак, глас 2: Крови твоєї струями, Димитріє, Бог Церкву обагрив,* давши тобі кріпость
непобідиму і зберігаючи град твій непошкодженим,* бо ти – його твердиня.

Святий Димитрій народився в македонському місті Солуні, де його батько був начальником міста і тайним християнином. Побожні
батьки побожно виховали й свого сина, а
вмираючи, залишили йому не тільки маєток,
але й інший, набагато цінніший скарб – глибоко вкорінену в серці святу віру. Імператор
Максиміян довірив молодому, але хороброму
і мудрому Димитрієві уряд, який виконував
його батько, і наказав йому переслідувати й
мучити християн. Однак дуже скоро імператорові донесли, що Димитрій не тільки не переслідує християн, але й сам прилюдно визнає
християнську віру та інших до неї навертає.
Імператор, повертаючись з війни, зумисне
увійшов до Солуня, щоб цю справу дослідити.
Святий Димитрій був уже готовий до мук; він
попросив свого вірного слугу Лупу, щоб після
його смерти усе майно він роздав убогим. А
сам, ставши перед царем, визнав, що він християнин, і жодна сила не змусить його зректися
Христа Спасителя. Імператор велів кинути його
до в’язниці, де святий перебував у молитві і де,
згідно з переданням, удостоївся бачити ангела
небесного, який скріпив його й утішив надією
скорої мученицької смерти.
Імператор Максиміян влаштував для
свого війська і для мешканців Солуня видовище: християни мусили боротися з одним
дуже могутнім велетнем на ім’я Лий, якого
імператор возив зі собою. Був той Лий такий
сильний, що ніхто не міг його побороти, він
кожного підносив угору й кидав на гострі
списи, що стирчали з землі. Так гинули хри-

стияни, а безсердечні погани втішалися їх
смертю.
Був у Солуні один юнак на ім’я Нестор, християнин, слабкий тілом, але сильний вірою.
Він поспішив до в’язниці, де сидів Димитрій,
і попросив у нього благословення на двобій із Лиєм. Святий Димитрій, після спільної
молитви, поблагословив Нестора і сказав йому
пророчим духом, що Лия він поборе, а потім
постраждає за Христа. Пішов Нестор туди, де
відбувалося поганське видовище, і став проти
Лия. Засміялися усі, починаючи від царя, що
слабосилий юнак поривається на такого
велетня. Тоді Нестор сказав їм, що він є християнином і уповає на поміч Ісуса, Спасителя
свого. Лий кинувся на нього, і всі чекали, коли
Нестор упаде на списи, натомість він сам ухопив велетня, підніс його над головою і з розмаху кинув об землю. Упав Лий на гострі списи,
бризнула його кров, а всі, що це бачили, вголос
стали величати: “Великий є Бог християнський”.
Розлючений цар наказав стяти Нестора
мечем, і так мученик Христовий віддав свою
душу за Христа. А коли всі дізналися, що на
славний подвиг Нестора благословив Димитрій, тоді імператор, аби відімстити за смерть
Лия, наказав воїнам вдертися до в’язниці і спи-

сами вбити святого Димитрія. Сталося це 26
жовтня 306 р. Тіло святого мученика поховали
християни. Його вірний слуга Лупа взяв плащі
й перстені святого Димитрія і, торкаючись
ними хворих, їх оздоровляв і проганяв бісів.
Коли про це довідався мучитель, то наказав
стяти Лупу мечем, і так прибуло небу на одного
святого мученика більше.
А коли прийшла свобода, коли свята віра
стала всюди ширитися, тоді над гробом святого
Димитрія постала церква, до якої горнулися
хворі зі всіх сторін, бо як не можна полічити
зірок на небі, так не можна порахувати всіх
чудес, які діялися при мощах святого великомученика. Леонтій, вельможа з Ілирії, оздоровлений біля гробу святого Димитрія, звів замість
первісної церкви другу, величнішу і прекраснішу. Під час будови було знайдено мощі
святого Димитрія, цілком свіжі і цілі, а з них
витікало пахуче миро. Мощі святого великомученика поклали в золотоковану домовину,
а Бог прославив їх ще численнішими чудами.
І так, у найтяжчих скорботах солуняни шукали
допомоги у святого Димитрія і ніколи не розчаровувалися. Він своїми молитвами врятував
місто від страшної пошесті, він захистив його
від ворожого поганського набігу, він звільнив

багатьох невільників. Коли в Солуні настав
страшний голод, то святий Димитрій явився на
морі корабельникам, що везли збіжжя, і велів
їм повернути й плисти до Солуня, що вони й
зробили.
На Русі з найдавніших часів, коли наші
предки прийняли святу віру, святий Димитрій
завжди був у великому почитанні. А початок
цьому поклала облога Царгорода князем Олегом. Літописець Нестор пише, що коли руські
війська зламали грецьку силу, то греки перелякалися і казали, що це не Олег, а святий
Димитрій, посланий Богом. А потім, коли віра
Христова, як сонце ясне осяяла святу Русь, тоді
князі, їхні дружини і всі вірні віддавали себе під
опіку святого Димитрія. Так, свідчить літопис,
1198 р. великому князеві Всеволоду Юрієвичу
Володимирському привезли з Солуня ікону
святого Димитрія. Та ікона (згідно з переданням)
була написана на дошці з первісної домовини
святого великомученика. Вона у великій почесті зберігалася у Володимирі, а згодом у Москві.
У нас дуже багато церков зведено на честь святого Димитрія, і віками Русь почитатиме великого і святого мученика, який молиться за нас
до Бога і випрошує нам ліпшої долі.
І. Я. Луцик, "Житія святих, .... «Свічадо», 2013

Розумій молитву
3. Річне коло богослужінь

б. Нерухоме коло богослужінь (Мінея)

Ще одне свято, пов’язане з Різдвом Христовим, – Різдво Йоана Хрестителя. Оскільки
він народився за півроку перед Ісусом (пор.
Лк. 1, 26), його різдво святкуємо 24 червня/7
липня, а зачаття, відповідно, 23 вересня/6
жовтня. До Різдвяного циклу празників належить також Обрізання Господнє (1/14 січня),
яке святкуємо восьмого дня після Різдва
Христового, і Стрітення Господнє (2/15
лютого), коли, сорокового дня після Різдва,
Ісуса як первородного сина принесли в Єрусалимський храм і склали за Нього пожертву. У цьому святі Церква святкує зустріч, або
стрітення Старого і Нового Завітів у постатях
старця Симеона й пророчиці Анни та Богородиці з дитям Ісусом на руках. У празнику

Переображення Господнього на горі Тавор
(6/19 серпня) Церква святкує явлення повноти божественного світла, започаткованого в Богоявленні. Як у воплоченні «засяяв
світові Спаситель наш, як світло від світла
з’явлений Бог», так і в переображенні «уся
людська природа по-божому сіяє» і світло
Христове звершує переображення усього
творіння. У празник Воздвиження Чесного і
Животворящого Хреста Господнього (14/27
вересня) Церква оспівує «дерево справжнього життя, яке було посаджене на Черепмісці» (Голготі). На ньому «предвічний Цар
учинив спасіння посеред землі, а нині його
воздвиженям освячуються кінці світу».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 575

Розклад богослужінь

На парафії

Понеділок 09.11 - Св. мч. Нестора.
Свв. мучениць Капетоліни і рабині її Єротиїди.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Протягом останніх чотирьох місяців наша
парафіальна спільнота «Виноградник» зробила
ремонт та відновила частину цокольних приміщень нашого храму. Зокрема був виконаний
ремонт центральної зали, коридору, кухні,
робочої кімнати для організації Sobor.Help,
дитячої кімнати, а також кімнати для музичного
колективу «Гроно». Члени спільноти пошпаклювали та пофарбували стіни, застелили ковролінове покриття, додали освітлення. Також вони
власноруч виготовили стелажі та меблі в приміщення кухні та кімнат, окрім цього почистили
та відновили приблизно 100 стільців.
Ціль ремонту полягала в тому, аби в Патріаршому Соборі відбувались активні зустрічі
мирян, проводились конференції та науки для
духовного зросту. Члени спільноти «Виноградник» докладають усіх своїх зусиль, щоб наша парафіальна спільнота ставала живою парафією і
місцем зустрічі з живим Богом, про що завжди
наголошує наш Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав.
Уся парафіальна спільнота Патріаршого Собору
Воскресіння Христового, духовенство та вірні,
висловлює щиру вдячність нашим благодійникам, які своїми пожертвами, часом та силами
долучилися та долучаються до справи довершення храму. Ваша праця виражає внутрішнє
прагнення ваших сердець, які живляться через
молитву благодаттю Святого Духа, а також вміють ці отримані дари реалізувати у конкретних
ділах любові та турботи про свого ближнього.
Нехай турбота про побудову живої парафії,
центром якої є живий Бог, запалює ваші серця
вогнем божественної любові на Божу славу та
для спасіння кожного. Нехай Господь обдарує
наших благодійників спільноти «Виноградник» у
здоров’ї та спасінні многими й благими літами!

Вівторок 10.11 - Свв. мученків Терентія й Неоніли.
Прп. Стефана Савваїта, творця канонів. Св. мч.
Параскеви, що в Іконії, названої «П'ятниця»..
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 11.11 - Св. прпмч. Анастасії Римлянки. Прп. Аврамія Затворника. Переставлення преп. Аврамія,
архимандрита, Ростовського чудотворця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 12.11 - Свв. мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.
Свщмч. Григорія Лакоти.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 13.11 - Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з
ними. Св. мч. Єпімаха
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 14.11 - Свв. чудотворців і безсрібників Косми й
Дам'яна.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 15.11 - Неділя 23-тя по Зісланні Святого Духа.
Свв. мчч. Акиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора й Анемподиста.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
Віталій Герасимів - (096) 380 93 43

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
sobor.ugcc.church
IBAN UA973052990000026004006804715
@sobor.voskresinnia
о. Андрій Боднарук,
рахунок в UAH/980
Отримувач: РО, РГ УГКЦ ПАТРIАРШОГО
cathedral.ugcc@gmail.com
о. Григорій Березюк
СОБОРУ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВОГО
t.me/sobor_voskresinna
(067) 653-07-31
visnyksoboru@gmail.com ЄДРПОУ 41467776
у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 † Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94
(096) 594 95 91- о. Андрій Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР
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

