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Неділя 27-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. всехв. ап. Андрея Первозванного

Слово Боже
Ряд.: Апостол: Еф. 233 зач.; 6, 10-17.
Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю
Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам
диявола. Нам бо треба боротися не
проти тіла й крови, а проти начал, проти
властей, проти правителів цього світу
темряви, проти духів злоби в небесних
просторах. Тому візьміть зброю Божу,
щоб за лихої години ви могли протистати і, перемігши все, міцно стояти.
Стійте, отже, підперезавши правдою
бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість,
щоб проповідувати євангеліє миру. Над
усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже.

13 грудня 2020
20 грудня р.Б.

(на неділю)

Ряд.: Євангеліє: Лк. 71 зач. 13, 10-17.
Того часу Ісус навчав в одній з синагог у суботу.
Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі
вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла
ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав
її і промовив до неї: – Жінко, ти вільна від твоєї
недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник
синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу,
озвався й мовив до народу: – Шість день є, коли
маєте працювати; тоді приходьте і зціляйтесь, а
не в день суботній. Господь у відповідь сказав до
нього: – Лицеміри! Хіба кожний з вас не відв'язує в
суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти?
Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось
вісімнадцять років, не треба було від цього вузла
звільнити в день суботній? І як він говорив це, усі
противники його засоромились, а ввесь народ
радів усім славним вчинкам, які він робив.

Ап.: Євангеліє: Йо. 4 зач. 1, 35-51.
В той час стояв Іван і двоє з його учнів. Побачивши Ісуса, що надходив, мовив: – Ось Агнець
Божий. Почули двоє учнів, як він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися й побачивши, що
вони йдуть, Ісус сказав до них: – Чого шукаєте? Вони сказали: – Равві (що в перекладі означає:
учителю), де пробуваєш? Він відповів їм: – Ходіть і подивіться. Пішли, отже, і побачили, де побуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра,
був одним із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і
сказав до нього: – Ми найшли Месію (що у перекладі означає: Христос). І привів його до Ісуса.
Ісус, глянувши на нього, сказав: – Ти – Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа (що у перекладі
означає: Петро-скеля). Другого дня вирішив піти в Галилею. І найшовши Филипа, мовив до
нього: – Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла
і сказав до нього: – Ми найшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина
Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав йому: – Що доброго може бути з Назарету? Мовив до
нього Филип: – Прийди й подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав
про нього: – Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: – Звідкіль
ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: – Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе
бачив, як був єси під смоковницею. Натанаїл відповів йому: – Учителю, ти – Син Божий, ти – цар
Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: – Тому що я мовив до тебе: я бачив тебе під смоковницею –
віруєш. Побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: – Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса
відкриті і ангелів Божих, як вони возходять та сходять на Сина чоловічого

Деякі традиції на свято святого Миколая
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лася гостина, після якої всі весело з піснями збіжжя, примовляючи:
«Святий Миколай, помилуй та сохрани
їздили на санях довкола села. Дітям цього
дня дарувалося особливе печиво — мико- нас від усякого лиха!"
До дня Миколая заведено віддавати
лайчики.
На Харківщині існував звичай святкувати борги. Українська приказка говорить: «Якщо
триденні Миколині святки, на які варили ти мені не віддаси до Миколи, то вже не
кутю і узвар, щоб у наступному році забез- оддаси ніколи». Також прийнято миритися і
печити врожай на жито й плоди. На всій прощати, існує приказка: «На Миколу клич
території України влаштовували заздоровні друга, клич і ворога, обидва будуть друзі».
Серед прикмет, що пов'язані з цим днем:
обіди на честь Миколая Угодника з приготуванням ритуального пива й медів. На великий іній — на врожай хліба. Якщо ж 19
Поділлі цього дня чекали «полазника» — грудня йде дощ — гарно вродить озимина.
чоловіка, який першим зайде до хати, що Мороз цього дня означав великий врожай
віщувало багатство й щастя протягом року. хліба й городини. Якщо ж в цей день дороги
Також, через подвір'я мав пройти хазяїн, засипе снігом, зима буде холодною і затяжною. Також за погодою у цей день визнадати худобині їсти й привітати її словами:
«Дай, Боже, добрий день, щобись худі- чають яким буде літній Миколай: скільки
бонька здорова була та й я з тобою ще й зі випало снігу на 19 грудня, стільки ж трави
буде 22 травня.
своєю дружиною! "
Матеріали взято з: uk.wikipedia.org
На Київщині ґазда, прийшовши цього дня

Збірка в фонд «Андріїв гріш»

Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про БогороОтець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава та скласти
дицю як Матір і Вчительку ніжної любові. Десять основних думок владики
Церкви Блаженніший Святослав звертається до пожертву на «Андріїв гріш», кошти з якого будуть
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.
духовенства та мирян УГКЦ долучитися до збору використані для благодійної діяльності Отця і
Глави УГКЦ.
коштів для благодійного фонду «Андріїв гріш».
Досі кошти, отримані із вищезгаданого збору
Як мовиться у листі до духовенства, щороку
спільнота Української Греко-Католицької Цер- пожертв, використовували для підтримки струккви робить добру справу: у день святого апо- тур УГКЦ на місійних теренах. Проте у вересні
стола Андрія Первозваного складає пожертву цього року Синод Єпископів Української Греу фонд «Андріїв гріш», який призначений для ко-Католицької Церкви вирішив, беручи до
реалізації душпастирських і соціальних ініціа- уваги виклики, що стоять перед українським
тив нашої Церкви. Згідно з рішенням Синоду суспільством, спрямувати кошти «Андрієвого
Єпископів УГКЦ, з 2007 року збірка проводиться гроша» на пасторально-соціальні проєкти в
щороку в усіх архиєпархіях, єпархіях та екзарха- Україні. Така переорієнтація ресурсів допоможе
УГКЦ ефективніше провадити пасторальну
тах Церкви.
«Люб’язно прошу в грудні, тобто ближчим діяльність, зокрема на Сході країни.
Блаженніший Святослав упродовж останчасом, провести цьогорічну акцію „Андріїв гріш“.
Завданням Глави Церкви є допомогти тим, які ніх років багато разів у різний спосіб надавав
найбільше цієї допомоги потребують. Такими допомогу потерпілим унаслідок воєнних дій, —
ресурсами, засобами служіння Глави Церкви як через осіб, безпосередньо заангажованих у
для найбільш потребуючих є фонд „Андріїв гріш“. соціальній сфері (військових і лікарняних капеСкладаючи пожертви на цей фонд, ви допома- ланів, соціальних працівників), — так і особигаєте особисто не Главі Церкви, а даєте в його сто. До нього приходили і приходять люди, які
руки елементи швидкого служіння і реагування, потребують люблячої материнської підтримки
елементи швидкої невідкладної допомоги для з боку Церкви. Об’єднавши свої пожертви, Цертих, хто є в найбільшій нужді та потребі», — ска- ква зможе ефективно і якісно допомагати потрезав Предстоятель у відеоролику, присвяченому буючим.
Слід відзначити, що розподіл коштів відбуцій темі.
Долучитися до ініціативи можна дуже про- вається за колегіальним рішенням правління
стим способом — у день апостола Андрія Пер- фонду, до складу якого входять Блаженніший
возваного прийти до своїх храмів і помолитися Святослав (як його голова) та четверо радників.
за Отця і Главу Української Греко-Католицької
Матеріали взято з: synod.ugcc.ua

Розумій молитву
В. Храм – місце спільнотної молитви
Купол храму символізує небо, а поєднання
купола й нави (з грецької корабель) є образом
поєднання Христа-Голови і Церкви – Його Тіла,
а також поєднання у Христовому воплоченні
«неба» і «землі». Українські храми будують
переважно з одним, трьома чи п’ятьма куполами. Один купол символізує єдиного Бога,
три – Пресвяту Тройцю, а п’ять – Христа і чотирьох євангелистів.
Поділ храму на притвор, храм вірних і

святилище показує нам спрямування Церкви до повноти Царства. До храму входимо
через притвор, який символізує перехід від
щоденних турбот світу цього до «єдиного
потрібного» (пор. Лк. 10, 42) – Царства Божого.
Притвор – місце, де оглашенні й каяники перебували під час Літургії вірних; у притворі також
розпочинаються чини Хрещення та Вінчання, а
також здійснюються інші богослужіння.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 584-585

Розклад богослужінь
Понеділок 14.12 - Св. прор. Наума
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 15.12 - Св. прор. Аввакума..
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 16.12 - Св. прор. Софонії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 17.12 - Св. влкмч. Варвари.
Прп. Йоана Дамаскина.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 18.12 - Прп. й богоносного Сави Освященного.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Субота 19.12 - Св. Миколая, архиєп. Мир Ликійських,
чудотворця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 20.12 - Неділя 28-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. Амвросія, єп. Медіоланського
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Дякуємо за дар служіння!
18 грудня, святкує річницю свячень
о. Андрій Гах - сотрудник
Патріаршого собору.

Вітаємо о. Андрія, бажаємо
здоров'я та натхнення
служити Богові та людям.

На парафії
19 грудня, після третьої Божественної Літургії,
відбудеться свято святого Миколая.

Ой хто хто Миколая любить
Ой, хто, хто Миколая любить,
Ой, хто, хто Миколаю служить,
Тому святий Миколай,		
|
На всякий час помагай,		
|(x2)
Миколай!			|
Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Той все з горя вийде ціло,
|
Охоронить душу й тіло,		
|(x2)
Миколай!			|
Ой, хто, хто спішить в Твої двори,
Сего Ти на землі і в морі
Все хорониш від напасти,
|
Не даєш му в гріхи впасти,
|(x2)
Миколай!
		
|
Миколай, молися за нами,
Благаєм Тебе зі сльозами.
Ми Тя будем вихваляти,
Ім'я Твоє величати,
		
На віки.
		

|(x2)
|
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