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Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній 
землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісааком та 
Яковом, наслідниками, як і він, тієї самої обіт-
ниці, бо чекав міста з непохитними основами, 
якого будівничий і засновник – Бог. Вірою 
Авраам, поставлений на пробу, приніс у жер-
тву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного 
сина, він, що обітниці одержав, до якого було 
сказано: від Ісаака тобі народиться потомство; 
бо він розумів, що Бог може і з мертвих воскре-
сити; тому й одержав назад яко прообраз. 
Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на май-
бутнє. Вірою Яків, перед смертю, благословив 
кожного з синів Йосифа і вклонився, спира-
ючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, 
вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і роз-
порядився про свої кості. Вірою батьки Мой-
сея, як він народився, три місяці його ховали, 
бо бачили вроду дитятка, і не злякалися пер-
ського наказу. І що ще скажу? Часу не вистане 
мені, як почну розповідати про Гедеона, про 
Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида 
й Самуїла та пророків, що вірою підбили 
царства, чинили справедливість, обітниць 
осягнули, загородили пащі левам, вогненне 
полум'я гасили вістря меча уникали, ставали 
сильні, бувши недолугі, на війні проявили 
мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки 
діставали назад своїх померлих, які воскре-
сали. Інші загинули в муках, зрікшися від них 
звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. 
Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; 
їх каменували, різали пилою, брали на допити; 
вони вмирали смертю від меча, тинялися в 
овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, 
покривджені; вони, яких світ був невартий, 
блукали по пустинях, по горах, по печерах 
та земних вертепах. І всі вони, дарма що мали 
добре свідчення віри, не одержали обіцяного, 
бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не 
без нас осягли завершення.

Євангеліє від Мт. 1 зач. 1, 1-25.
Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авра-
ама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків 
породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та 
Зару від Тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив 
Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наа-
сона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза 
від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути, Йовед поро-
див Єссея, Єссей породив царя Давида. Давид поро-
див Соломона від жінки Урії, Соломон породив Рово-
ама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф 
породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам 
породив Озію. Озія породив Йоатама, Йоатам породив 
Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, 
Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія 
породив Єхонію і братів його за вавилонського пере-
селення. А після вавилонського переселення Єхонія 
породив Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоро-
вавел породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким 
породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив 
Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, 
Єлеазар породив Маттана, Маттан породив Якова, Яків 
породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, 
що зветься Христос. Поколінь же всіх було: від Авраама 
до Давида чотирнадцять, від Давида до вавилонського 
переселення чотирнадцять і від вавилонського пересе-
лення до Христа – поколінь чотирнадцять. Народження 
Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати, була заручена 
з Йосифом; але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, 
що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, 
бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома 
її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній 
з'явився йому уві сні й мовив:– Йосифе, сину Давида, не 
бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, 
походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси 
йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А 
сталося все це, щоб збулось Господнє слово, сказане 
пророком: Ось діва матиме в утробі й народить сина, 
і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить: з нами Бог. Про-
кинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел 
Господній: прийняв свою жінку; і не пізнав її, аж поки не 
родила сина, і він дав йому ім'я Ісус.



Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про Богоро-
дицю як Матір і Вчительку ніжної любові. Десять основних думок владики 
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

У випадку, якщо не існує альтернативного 
доступу до «етично бездоганних» вакцин, 
«морально прийнятним» є використання 
вакцин проти Covid-19, в розробці та вироб-
ництві яких використовувалися клітинні лінії, 
що походять з абортованого плоду. Однак, 
це жодним чином не повинно сприйматися 
як моральне схвалення використання таких 
клітин, а на розробниках, виробниках і владі 
лежить обов’язок дбати про те, щоб були 
доступними етично прийнятні вакцини. Про 
це йдеться в оприлюдненій 21 грудня 2020 
р. «Заувазі щодо моральності використання 
деяких вакцин анти-Covid-19», приготованій 
Конгрегацією віровчення. Документ за підпи-
сом префекта та секретаря цього відомства, 
був представлений Святішому Отцеві під час 
аудієнції, наданої кардиналові Луїсові Ладарії 
17 грудня. Папа схвалив його для оприлюд-
нення.

У вступній частині зазначається, що 
щеплення часто перебувають у центрі деба-
тів громадської думки, а протягом остан-
ніх місяців до конгрегації надійшло чимало 
прохань висловитися щодо використання 
деяких вакцин проти вірусу SARS-CoV-2, що 
викликає Covid-19, при розробці та виробни-
цтві яких були застосовані клітинні лінії, що 
походять із тканин, отриманих під час двох 
абортів, скоєних минулого століття. Водно-
час, у пресі з’явилися висловлювання єпи-
скопів, експертів і представників католиць-
ких асоціацій, відмінні, а, іноді, й суперечливі 
між собою, щодо моральності використання 
цих вакцин.

У цьому контексті нагадується про попе-
редні висловлювання ватиканських відомств 
на цю тему, як от «Моральні роздуми щодо 
вакцин, приготованих на основі клітин, 
які походять з абортованих людських пло-
дів», оприлюднені Папською Академією «За 
життя» 5 червня 2005 року, 34-35 пункти 
Інструкції Конгрегації Віровчення «Dignitas 
Personae» від 8 вересня 2008 року та окрема 
заувага Папської Академії «За життя», що 

побачила світ 2017 року, які вже пропонують 
«деякі загальні критерії».

Оскільки в деяких країнах вже готові до 
розповсюдження та введення перші вак-
цини проти Covid-19, конгрегація вирішила 
поділитися деякими вказівками, не маючи 
на меті «судити про безпечність й ефектив-
ність» цих щеплень, хоч цей аспект також є 
важливим і необхідним з етичної точки зору, 
але «замислитися над моральним аспектом 
застосування тих вакцин проти Covid-19, які 
були розроблені з використанням клітинних 
ліній, що походять з тканин, отриманих з двох 
плодів, добровільно абортованих».

Отож, як стверджує вже згадана інструкція 
«Dignitas Personae», у випадку використання в 
наукових дослідженнях клітин, які походять з 
абортованих плодів, «існує диференційована 
відповідальність» співучасті в злі. Наприклад, 
«на підприємствах, які використовують клі-
тинні лінії недопустимого походження, не є 
ідентичною відповідальність тих, які прийма-
ють рішення про спрямування виробництва, 
й тих, які не мають жодної влади вирішувати».

В цьому сенсі, «якщо недоступні етично 
бездоганні щеплення проти Covid-19», 
наприклад, у тих країнах, де лікарям і паці-
єнтам недоступні вакцини, вільні від етич-
них проблем, або їхнє розповсюдження 
ускладнене особливими умовами зберігання 
та транспортування, або влада в системі 
охорони здоров’я не дозволяє громадянам 
самостійно обирати вакцину, «морально 
прийнятним є застосовувати вакцини анти-
Covid-19, які використовували в процесі роз-
робки та виробництва клітинні лінії, що похо-
дять з абортованих плодів».

Фундаментальна рація для того, щоби 
«вважати морально дозволеним» застосу-
вання цих щеплень є те, що «форма співу-
часті в злі (матеріальна пасивна співучасть) 
виконаного аборту, з якого походять зазна-
чені клітинні лінії, з боку того, хто вико-
ристовує вакцини, які з них походять, є від-
даленою». Моральний обов’язок уникати 

У Ватикані прокоментували моральність деяких вакцин 
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У воплоченні Сина Божого «неприступ-
ного Бога [люди] побачили як приступного 
для всіх чоловіка». Старий Завіт забороняв 
творити ідола чи зображувати Бога, аби 
застерегти народ від ідолопоклонства: «Не 
робитимеш собі ніякого тесаного кумира, 
ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, 
що внизу, на землі, ні того, що попід землею, 
у водах» (Вих. 20, 4). У Новому Завіті воплоче-
ного Бога – Ісуса Христа – можна було поба-

В. Храм – місце спільнотної молитви
1. Ікона   а. Почитання святих ікон

чити, почути, доторкнутися до Нього (пор. 1 
Йо. 1, 1), а тому й зобразити.

Згідно з християнським переданням, 
найдавнішими іконами є «Неру- котворний 
Спас» – лик Христа, чудесно відбитий на 
полотні, а також ікона Богородиці, яку, за тра-
дицією, написав апостол та євангелист Лука. 
Таке передання свідчить про те, що ікони та 
їхнє почитання згідні з апостольською вірою.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 589-590

такої пасивної матеріальної співучасті «не є 
зобов’язуючим, якщо існує серйозна загроза, 
як от поширення серйозного патогенного 
чинника, який інакше неможливо стримати». 
В цьому випадку йдеться про «пандемічне 
поширення вірусу SARS-CoV-2, який викли-
кає Covid-19». А тому «слід вважати, що в 
цьому випадку можна використовувати всі 
щеплення, клінічно визнані як безпечні та 
ефективні, із сумлінням, впевненим у тому, 
що вдаватися до таких вакцин не означатиме 
формальну співучасть в аборті, з якого похо-
дять клітини, з допомогою яких були виро-
блені вакцини».

Однак, слід підкреслити, що «морально 
дозволене використання цих типів вакцин», 
з огляду на особливі обставини, які вчиняють 
його таким, «не може становити в собі легі-
тимізацію, навіть непряму, практики аборту 
та передбачає неприйнятність цієї прак-
тики з боку тих, які до них вдаються». Тому, 
дозволене використання цих вакцин не 
включає і не повинно жодним чином вклю-
чати «моральне схвалення використання 
клітинних ліній, що походять з абортованих 
плодів». А тому, як від фармацевтичних ком-
паній, так і від урядових медичних структур, 
вимагається «виробляти, затверджувати, роз-
повсюджувати та пропонувати етично при-
йнятні щеплення, які не створюють проблем 
сумління ні медпрацівникам, ні щеплюваним 
особам».

Водночас, у документі підкреслюється, що 
«для практичного розуму виглядає очевид-
ним», що вакцинація «не є, з норми, мораль-
ним обов’язком», а тому повинна бути добро-
вільною. Але, в будь-якому разі, з етичної 
точки зору «моральність вакцинації залежить 
не тільки від обов’язку захищати власне здо-
ров’я, але також від обов’язку прямувати до 
спільного добра». Й це добро, за відсутності 
інших засобів для запобігання епідемії, «може 
рекомендувати щеплення, особливо, задля 
захисту слабких і тих, які наражаються». Тому 
ті, які відмовляються від щеплення з мотивів 
сумління, «повинні за допомогою інших про-
філактичних засобів і належної поведінки 
дбати про те, щоби не стати переносниками 
інфекційного чинника». Особливим чином 
вони повинні «запобігти будь-якій загрозі для 
здоров’я тих, хто не може зробити щеплення 
через клінічні чи іншого характеру протипо-
казання».

Врешті, конгрегація нагадує про існування 
«морального імперативу» для фармацевтич-
ної галузі, урядів і міжнародних організацій 
забезпечити, «аби ефективні та безпечні з 
медичної точки вакцини, як також етично 
прийнятні, були доступними також і в бідні-
ших країнах, у спосіб, який не буде для них 
обтяжливим». Бо відсутність такого доступу 
ставатиме додатковим фактором дискримі-
нації та несправедливості
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Дякуємо за дар життя!
03.01 – п. Катерина Ляшенко,  
прес-секретар парафії Собору Воскресін-
ня Христового відзначає 
день народження.
Бажаємо здоров'я Вам та 
всій Вашій родині і щоб 
Ваша щоденна праця була 
приємна Богові та корисна людям

За 2020 рік у Соборі уділено Святих 
Таїнств:

хрещень – 160
вінчань – 21

Вітаємо молоді сім'ї та батьків!

Душпастирі тижня
о. андрій Гах -           (093) 153 41 05
о. роМан Славич -    (098) 253 93 44

Розклад богослужінь
Понеділок 04.01 - Св. влкмчц. Анастасії. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня 

Вівторок 05.01 - Свв. десятьох мчч., що в Криті. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 06.01 - Навечір’я Різдва Христового. 
Св. прпмч. Євгенії.

07:30 – Царські часи
09:00 – Вечірня з Божественною Літургією  
св.Василія Великого
17:00 – Велике повечеріє з литією НАЖИВО від Живе ТБ

Четвер 07.01 - Різдво Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа.

07:00 – Різдвяна утреня НАЖИВО від Живе ТБ
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія  
НАЖИВО від Живе ТБ
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня

П’ятниця 08.01 - Собор Пресв. Богородиці. 
Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського. 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня

Субота 09.01 - Субота по Різдві. 
Св. ап., первомч. й архидиякона Стефана.  
Прп. й ісп. Теодора Начертанного, 
брата Теофана, творця канонів. 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія 
18:00 – Велика Вечірня та утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 10.01 - Неділя по Різдві –  
Пам'ять св. і праведних Йосифа Обручника, Да-
вида царя і Якова, по плоті брата Господнього 

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 ще-
дро винагородить Вашу доброту!

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
IBAN UA973052990000026004006804715
рахунок в UAH/980 
Отримувач: РО, РГ УГКЦ ПАТРIАРШОГО  
СОБОРУ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВОГО
ЄДРПОУ 41467776
у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,

о. Григорій Березюк 

visnyksoboru@gmail.com

(096) 594 95 91- о. Андрій
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

sobor.ugcc.church

cathedral.ugcc@gmail.com

† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

t.me/sobor_voskresinna (067) 653-07-31

@sobor.voskresinnia

Дякуємо за дар служіння!
8 січня, святкує річницю свячень  
єрм. Ніканор Лоїк - адміністратор 
Патріаршого собору.
Вітаємо о. Ніканора, ба-
жаємо міцного з'доров'я 
мудрості та натхнення 
служити Богові та людям.


