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Св. Амвросія, єп. Медіоланського

Слово Боже
Апостол: Кол. 257 зач. 3, 4-11.
Браття, коли Христос, ваше життя, явиться, тоді
й ви з ним явитесь у славі. Умертвляйте, отже,
ваші земні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху похіть, зажерливість, тобто бовванопоклонство. За все це падає гнів Божий
на неслухняних, між яким і ви колись ходили,
коли жили між ними. А тепер відкиньте й ви
все те геть від себе: гнів, лють, злобу, наклеп,
сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть
неправди один одному, бо ви з себе скинули
стару людину з її ділами й одягнулися в нову,
що, йдучи до досконалого пізнання, відновляється за подобою свого Творця. Тому немає ні
грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні
варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а
все й у всьому – Христос.

(на неділю)
Євангеліє від Лк. 85 зач. 17, 12-19.
В той час, коли Ісус входив в одне село,
вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони зняли
голос і казали: – Ісусе, наставнику,
змилуйся над нами! – Ідіть, покажіться
священикам. І сталось, як вони йшли,
очистилися. Один з них, побачивши,
що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога. І припавши лицем
до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був
самарянин. Озвавсь Ісус і каже: – Хіба
не десять очистилось? Де ж дев'ять? І
не було між ними нікого, хто б, вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця
цього? І сказав до нього: – Встань, іди:
віра твоя спасла тебе.

Глава УГКЦ: «Ласкаво просимо в новий світ»
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будувати нову цивілізацію, новий і кращий людства, коли відбулися якісь тектонічні
світ. Дуже важливо, щоб ми самі стали кра- зміни. Ця пандемія зачепила всіх мешканців
щими. І унікальний шанс для цього ми маємо земної кулі вперше в новому часі. Вона сконцентрувала на собі увагу всього людства, відсаме тепер. Ласкаво просимо в новий світ.
Таку думку висловив Блаженніший Свя- булися певні тектонічні зрушення в цивілізації
тослав, Отець і Глава Української Греко-Като- сучасного світу», – зазначив Глава УГКЦ.
За його словами, коли ми слухаємо про
лицької Церкви, у підсумковій програмі «Відкрита Церква» на «Живому телебаченні», яка пандемію, концентруємо свою увагу здебільвийшла в ефір сьогодні, 16 грудня. З Главою шого на медичних, епідеміологічних аспекУГКЦ поспілкувалися відомі українські жур- тах, проте вже бачимо, що є і серйозні соціналісти: Соня Кошкіна, Інна Кузнецова, Віталій ально-економічні наслідки. «Уже говорять
Портников, Сакен Аймурзаєв, а також глядачі, про небезпеку рецесії світової економіки,
можливо, ще гіршу, ніж економічна депреякі долучилися до зустрічі через зум.
Підбиваючи підсумки року, що минає, сія початку ХХ століття… Ми вже бачимо,
Предстоятель відзначив, що 2020-й був що відбуватимуться певні політичні зміни.
«ковідним роком». «Ми були змушені навчи- Погляньмо, як пандемія вплинула на презитися діяти, жити, молитися, навіть чинити діла дентські вибори в США... Гадаю, ми ще не зромилосердя по-іншому, ніж це було звичайно», зуміли вповні всіх наслідків тієї пандемії, яка
нас супроводжувала впродовж усього року,
– сказав він.
Блаженніший Святослав розповів, що що минає», – сказав Блаженніший Святослав.
Глава Церкви зауважив, що йому б хотікілька днів тому почув цікаву думку. Під час
лекції про екзистенціалізм ХХ століття один лося, щоб, ведучи мову
із філософів, коли говорив про біографії про посткоронавірусний
відомих філософів цього напрямку, дійшов світ, ми говорили про
висновку, що ХХ століття розпочалося «з кращий світ.
гарматами Першої світової війни». Тобто стоДепартамент інформаліття почалося не календарним 1900 роком, а
ції УГКЦ
подією, яка потрясла все людство.
Матеріали взято з: ugcc.ua
«Слухаючи це, я себе запитав: а коли роз-

Небездоганний горщик
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результат своїх зусиль, – пригнічено сказав
Кожен ранок чоловік таким чином носив горщик.
воду. В одному з горщиків була тріщина, тоді
Переносник води відчув жалість до стаяк другий горщик був бездоганний і завжди рого тріснутого горщика і, будучи жаліслидоставляв повну порцію води наприкінці вим, сказав:
довгого шляху від джерела до будинку,
– Оскільки ми повертаємося додому, я
де чоловік жив зі своєю літньою і хворою хочу, щоб ти звернув увагу на гарні квіти по
матір’ю. Тріснутий горщик доносив лише дорозі до нього.
половину.
Дійсно, коли вони піднялися на пагорб,
Протягом двох років це тривало щодня: тріснутий горщик звернув увагу на чудові
чоловік доставляв тільки півтора горщики квіти на одній стороні шляху, і це трохи
води.
заспокоїло його. Але наприкінці дороги він
Звичайно, бездоганний горщик гордився знову відчув себе погано, бо просочилася
своїми досягненнями. А бідний тріснутий половина його води, і тому він знову вибагорщик страшенно соромився своєї недо- чився у водоноса за свою неспроможність.
сконалості і був дуже нещасний, оскільки
Тут водонос відповів:
був здатний зробити тільки половину того,
– Ти помітив, що квіти росли тільки на
на що був призначений.
твоїй стороні шляху, але не на стороні
Після того, як він два роки відчував гір- другого горщика? Річ у тому, що я завжди
коту від своєї неспроможності, якось не знав про твій недолік, і скористався ним з
втримавшись, заговорив з переносником користю для себе.
води біля джерела:
Я посадив насіння квітів на твоїй стороні
– Я соромлюся себе і хочу вибачитися і щодня, коли ми йшли назад від джерела, ти
перед тобою.
поливав їх.
– Чому? Чого ти соромишся?
Протягом двох років я міг брати ці кра– Протягом цих двох років я був здатний сиві квіти і ставити їх моїй хворій улюбленої
донести тільки половину моєї ноші, бо ця матері на стіл, міг приносити в наш дім частріщина в моєму боці призводить до того, що тинки радості і щастя, що так їй необхідні.
вода просочується протягом усього шляху
Матеріали взято з: prytchi.in.ua

Розумій молитву
В. Храм – місце спільнотної молитви
Храм вірних є образом повноти Церкви:
спільнота збирається довкола Христа, свого
Голови, зображеного в центрі купола. На
стінах храму розміщені численні ікони святих, які являють сопричастя емної Церкви і
Церкви небесної. Посередині храму вірних
на столі (тетраподі) з хрестом і свічками
міститься храмова ікона або ікона свята,
яку вірні почитають поклоном і поцілунком,

входячи та виходячи з храму. У храмі вірних спільнота підносить молитви до Бога,
перед іконостасом читають і проповідують Слово Боже, вірні причащаються Тіла і
Крові Христової. Перед тетраподом звершуються Чини Хрещення, Миропомазання та
Вінчання, а перед іконою Спасителя – Чин
Сповіді.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 586

Розклад богослужінь
Понеділок 21.12 - Прп. Патапія
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Вівторок 22.12 - Зачаття св. Анни, коли зачала
Пресвяту Богородицю.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Дякуємо за дар життя!
20 грудня, святкує свої уродини
о. Віталій Храбатин - душпастир Патріаршого
собору.

Вітаємо о. Віталія і бажаємо міцного здоров'я, сили
та мужності для праці в
Христовому винограднику.

Середа 23.12 - Свв. мчч. Мини, Єрмогена і Євграфа.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 24.12 - Прп. Даниїла Стовпника.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 25.12 - Прп. Спиридона чудотворця., єп.
Трімитійського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 26.12 - Свв. мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія,
Мардарія й Ореста. Св. мч. Лукії, дів.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 27.12 - Неділя 29-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. Праотців
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Подяка!
Цілковите видання цього вісника
здійснюється завдяки щедрій пожертві
Пана Якова Б. та інших людей.
Ласкаво просимо читачів молитись за усіх
жертводавців "Вісника Собору".
Дякуємо за всіляку підтримку, яка надходить
від Вас для добра Церкви! Хай Господь щедро винагородить Вашу доброту!

Душпастирі тижня
о.
о.

Богдан Чурило - (097) 309 68 69
Василь Барна - (098) 642 25 02
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