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Неділя 29-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. Праотців

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.

27 грудня 2020
03 січня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє від Лк. 76 зач. 14, 16-24.
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік справив велику вечерю й запросив багатьох. Як
настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним: – Ходіть, усе готове. І зараз же
всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: – Я купив поле й мушу піти на нього подивитись; вибач мені, прошу. Другий сказав: – Я
купив п'ять пар волів і йду їх пробувати; прошу,
вибач мені. А інший мовив: – Я одружився тому
не можу прийти. Вернувся слуга й розповів це
панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже
до слуги свого: – Іди щоскоріш на майдани й
вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Озвався слуга: – Пане, сталось
як ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги:
– Піди на шляхи та огорожі й силуй їх увійти,
щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з
тих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо
багато покликаних, та мало вибраних.

7 фактів про просфору: чому, як та коли споживати?

Під час однієї з катехиз єпископ подіУ Навечір’я Різдва Христового та Навечір’я
лився цікавими думками про БогороБогоявління ми молимося Велике Повечір’я з
дицю як Матір і Вчительку ніжної люЛитією, на якій благословляється просфора.
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вапросфори?
цей хліб?
шій увазі.
Тут доречно віддалитися від реалій сьогодення та зрозуміти первинну суть просфори
як жертви, яку приносять до церкви, а не
виносять з неї (і це не обов’язково хліб).
Просфора – це добровільна жертва давніх християн для Літургії та спільної трапези
по богослужінню. Просфорою (з грецької )
в давнину називали приношення християн,
частина якого служила для Літургії, а залишки
– для агапе, звичаю давньої Церкви, згідно з
яким всі члени місцевої спільноти (вільні і
раби) збиралися разом на спільну трапезу,
під час якої завжди здійснювалася Євхаристія. Агапе, таким чином, відтворювала Тайну
Вечерю.
Спільна просфора символізує соціальну
рівність вірних та їх єднання в Христі. Характер агапе був релігійний: найважливішим
моментом зібрання було здійснення Євхаристії. Також вона символізувала соціальну
рівність всіх членів общини і їх єднання в
Христі. Більш заможні турбувалися про харчі
для бідних, проте й бідні вносили свою лепту,
або працю в спільну казну. На «вечері любові»
всі обмінювалися поцілунком миру, тут читалися послання від інших Церков і складалися
відповіді на них.
«Наші невеликі вечері… називаються
грецькою назвою агапе, яка означає любов
або дружбу. Скільки б вони не коштували,
витрати на них, які роблять віруючі із любові,
є надбанням. Під час цієї трапези їдять бідні.
Вечеря розпочинається молитвою до Бога.
Коли (після вечері) умиють руки і запалять
свічки, кожному пропонується вийти на середину і проспівати що-небудь на славу Божу
із Писання чи від себе, хто як може. Вкінці
вечері також здійснюється молитва, якою
вона і закінчується. Розходяться не штовхаючись і не тиснучись; але з тією ж скромністю і

чистотою, з якими прийшли на зібрання; тому
що тут наситилися не стільки їжею і питтям,
скільки доброю наукою».
Перші християни, які приходили на
літургію, жертвували на просфору все, що
потрібне до столу. Блаженніший Любомир
Гузар під час Різдвяної Просфори у КиєвіДля
агапе кожний, хто приходив приносив із
собою звичайний хліб, вино, масло, одним
словом, все, що потрібне до столу. Це приношення (по–грецьки просфора), чи пожертвування, приймали диякони; імена тих, хто
склав пожертву вносили в особливий список, який з молитвою виголошували під час
освячення Дарів. Рідні і близькі померлих
робили приношення від їх імені, та імена
померлих, внесені в особливий список,
також виголошувалися. Із цих добровільних
приношень (просфор) відділялася частина
хліба і вина та молитвою, словом Христовим
і прикликанням Св. Духа, освячувалося в Тіло
і Кров Христову, а інші дари, над якими також
виголошувалися молитви, використовувалися для спільного столу.
У 5 столітті “агапе” – вечерю любові – відділили від Літургії. Відповідно змінилося значення просфори. Коли агапе відділили від
Літургії, просфорою почали називати тільки
хліб, який використовували для здійснення
Євхаристії.
Жертовний хліб – просфора – містить в
собі христологічну символіку: просфори
виготовляють з двох частин, які означають
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ставиться печатка, що зображає чотирикінПід час вечері на Святвечір ділимося
цевий рівносторонній хрест із написами над однією просфорою з усіма членами родини
поперечиною хреста IС і ХС (Ісус Христос), та гостями, що зібралися з столом, на знак
під поперечиною NI КА (грецькою перемога). єдності в Христі.
На просфорах здійснюється перша
Як споживати просфору під час Святої
частина Божественної Літургії – проскоми- Вечері? Після того, як сходить перша зірка
дія. Проскомидія означає приношення, тобто на небі, за столом збирається родина. Перед
цим словом виражається дія того, хто прино- самою Вечерею господар запалює свічку і
сить, хто жертвує комусь яку-небудь річ. Сама всі голосно моляться. По молитві згадуємо
ж річ, яку приносять, називається просфора, тих, які з якихось причин не могли прибути,
друзів, померлих, які відійшли з родини. А
тоді дідусь або батько – найстарший у родині
– підходить до кожного із посвяченою в церкві просфорою. Вона поділена на частинки за
кількістю осіб і розложена на тарелі з медом.
Дідусь складає усім побажання та подає кожному кусочок просфори, вмоченої в мед.
Стараймося бути на Святій Вечері, щоби не
втратити родинного зв’язку та через молитву
й різдвяні традиції повніше пережити містерію народження Ісуса Христа, Сина Божого,
нашого Спасителя
Матеріали взято з: osbm-kyiv.com.ua

Розумій молитву
В. Храм – місце спільнотної молитви
Святилище, до якого звернена вся літургійна
спільнота, є символом неба, де міститься престол Небесного Царя, і Царства Божого. У святилищі посередині стоїть престол – символ Божого
трону, перед яким збирається віруючий народ.
Престол є також трапезою Тайної Вечері, до якої
Господь запрошує свою Церкву. Тому на престол
кладуть Євангеліє і на престолі ж освячують
євхаристійні Дари. Посвячує престол єпископ,
бо тільки з його благословення на ньому можна
звершувати Літургію. Єпископ помазує новий
престол святим миром, бо всяке освячення звершується Святим Духом, і вкладає в нього мощі
святих мучеників на звеличення їхнього досконалого слідування за Христом. При престолі
звершується Чин Рукоположення. З північного

боку від престолу розміщується проскомидійник
(або «трапеза предложення»), на якому приготовляють чесні дари. За престолом міститься «горне
сідалище». Воно призначене для єпископа, який
очолює Літургію і є знаком присутності Христа –
Великого Архиєрея (пор. Євр. 4, 14).
Храм вірних і святилище поєднує іконостас.
Ікони на іконостасі являють невидиму присутність Христа і святих. Підвищення перед іконостасом називається солеєю; посередині неї є півкруглий виступ – амвон. Священик з амвона, мов
ангел із каменя гробу Христового, благовістить
перемогу Христа над смертю та причащає вірних. По обох краях солеї є крилоси – місця для
читців і співців.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 587-588

Розклад богослужінь
Понеділок 28.12 - Св. свщмч. Єлевтерія.
Прп. Павла, що в Латрі.
Св. Стефана ісп., архиєп. Сурозького.
Свщмч. Григорія Хомишина, єп. Станіславівського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 29.12 - Св. прор. Аггея.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

На парафії
У неділю, 3 січня, після кожної з Божественних
Літургій, вірним нашої парафії будуть роздаватися різдвяні просфори. Ділення різдвяним
хлібом на Святвечір, просфорою, є однією з
християнських різдвяних традицій. Хліб має
важливе богословське та літургійне значення.
Сам Ісус Христос вибирає хліб, як символ
Своєї присутності. Тому на Різдво кожна
християнська родина ділиться просфорою з
усіма членами родини та гостями, що зібралися за столом, на знак єдності в Христі. Цією
просфорою ми починаємо традицію споживання дванадцяти страв на Святий Вечір.

Середа 30.12 - Св. прор. Даниїла.
Свв. трьох отроків, Ананії, Азарії й Мисаїла
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 31.12 - Св. мч. Севастіяна і тих, що з ним..
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Подячний молебень
П’ятниця 01.01.2021 - Св. мч. Боніфатія.
Новий рік за григоріянським календарем
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 02.01.2021 - Субота перед Різдвом.
Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 03.01.2021 - Неділя перед Різдвом Христовим –
Святих Отців. Св. мчц. Юліянії
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.

Роман Славич - (098) 253 93 44
Віталій Храбатин - (098) 749 95 58
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