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Браття, сповіщаю вас, що 
Євангеліє, яке я вам про-
повідував, не від людей; 
бож я його не прийняв, 
ні навчився від людини, 
а через об'явлення Ісуса 
Христа. Ви чули про 
мою поведінку колись 
у юдействі, про те, як я 
жорстоко гонив Божу 
Церкву та руйнував її. Я 
визначався серед бага-
тьох ровесників з мого 
роду, бувши запеклим 
прихильником передань 
моїх предків. Та коли той, 
хто вибрав мене вже 
від утроби матері моєї і 
покликав своєю благо-
даттю, зволив об'явити 
в мені Сина свого, щоб 
я проповідував його між 
поганами, я негайно, ні 
з ким не радившись, не 
пішов у Єрусалим до 
тих, що були апостолами 
передо мною, але пішов 
в Арабію і потім знову 
вернувся в Дамаск. Три 
роки після того пішов 
я у Єрусалим відвідати 
Кифу і пробув у нього 
п'ятнадцять день. Іншого 
ж з апостолів я не 
бачив, крім Якова, брата 
Господнього

Євангеліє від Мт. 4 зач. 2, 13-23.
Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові й 
каже: – Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і про-
будь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб 
його вбити. Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов 
у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Госпо-
дом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, поба-
чивши, що мудреці насміялись з нього, розлютився вельми й послав 
убити у Вифлеємі й по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж 
два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді 
збулось те, що сказав був пророк Єремія: В Рамі чути голос, плач і 
тяжке ридання : то Рахиль плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її 
втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився вві сні 
Йосифові в Єгипті і каже: – Встань, візьми дитятко та його матір і вер-
нися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. 
Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю, 
але почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, 
боявся іти туди. Попереджений же вві сні, він пішов у галилейські 
сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб 
збулося сказане пророками, що Назорей назветься.



Під час однієї з катехиз єпископ по-
ділився цікавими думками про Бого-
родицю як Матір і Вчительку ніжної 
любові. Десять основних думок вла-
дики Богдана з цієї науки пропонуємо 
вашій увазі.

Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі! 
Важко повірити, наскільки змінилося наше 

життя від останньої коляди минулого року до пер-
шого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. 
Упродовж 2020 року всі ми немовби були перене-
сені в інший світ— світ страху та непевності перед 
невідомим. Та незважаючи на обмеження, випро-
бування і людські втрати через пандемію корона-
вірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, пара-
фіях, громадах і країнах не перестали бути носіями 
доброї новини надії, любові та радості. Тож цього 
року з нагоди Різдва Христового маємо в особли-
вий спосіб засвідчити перед іншими про «велику 
радість, що буде радістю всього народу: сьогодні 
народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же 
Христос Господь» (Лк. 2, 10–11).

Таїнство Різдва Христового — це радість при-
ходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, болем 
і стражданням людини. Він залишає небесну славу, 
щоби ввійти в людську неміч усіх часів, культур і 
народів. Христос-Бог стає не просто людиною, 
а людиною вбогою, людиною, яка страждає від 
початку свого земного життя. Предвічний Бог 
входить у людську історію і переживає людський 
голод та холод, біль та хвороби, ворожість та бай-
дужість суспільства.

Новонароджений Бог-Безхатченко — яка це 
дивна суперечність, яка це дивна божественна 
убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас 
збагатити. Цар всесвіту покладений «у біднім вер-
тепі, в ясла на сіні», щоб нам простелити шлях до 
небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, св. 

Григорій Богослов каже: «Той хто збагачує, став 
убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я 
став багатим в Його божестві.» (Oratio 45, 9). При-
йшов Господь, який своїми ранами зцілює наші 
рани, нашу слабкість, нашу біду. І Він залишається з 
роду в рід нашим Еммануїлом, що означає «з нами 
— Бог», у наших потребах, болях і стражданнях. 
Присутність воплоченого Бога в людській історії і 
в нашому житті є нашою безнастанною та невід’єм-
ною радістю, як у день Різдва Христового, так і в усі 
дні нашого життя.

Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь 
слово, ми зазвичай не замислюємося над його 
походженням і значенням. Мова розвивається сти-
хійно і стрімко — ми забуваємо, звідки це слово 
виринуло, розминаємося з його глибиною. Так є 
із поняттям «убогий», яке вказує на бідну людину. 
Однак, якщо подивимося, як це слово утворене, то 
зрозуміємо, що «у-Богий» — це людина через яку 
Господь до нас приходить, особа яка є «у Бога», 
тобто під особливою опікою Всевишнього.

Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі 
духом, або покірні, є щасливі — блаженні, бо саме 
їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для 
вбогого останньою надією, опорою і спасінням є 
лише Бог. Його доля завжди лежить у Божих руках. 
А Господь особливо чутливий до того, як ми ста-
вимося до Його вбогих, себто до потребуючих, 
знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, вдів 
і сиріт. Хто зневажає вбогих — зневажає свого Тво-
рця. Кривдити таких людей — значить чинити гріх, 
який кличе до неба про помсту!

Цього року Синод єпископів нашої Церкви 
зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної 
бідності. Заохочую вас дослухатися до Синодаль-
ного послання під назвою «Залишиться вам одне 
— те, що ви дали вбогому!» та розглянути його у 
світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя 
новонародженого Спасителя. Боже Дитя присутнє 
в кожній потребуючій людині, яка стукає до нашого 
серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у Вифлеємі.

Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі 
Сходу, щоби принести Цареві віків, що народився 
як мале дитя у вертепі, ладан, золото і миро. Сьо-

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА



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

годні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, 
самотніх, опущених, які чекають, щоби їм хтось 
допоміг, приніс дари — золоте, тепле слово, ладан 
християнського братерства і миро невідкладної 
допомоги, яка їм необхідна. Хто простягає руку 
вбогому — той багатіє в Бога і стає причасником 
вічних благ самого Творця!

Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього 
болю людини, спричиненого пандемією коронаві-
русу. Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не 
збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чека-
ють нас у сфері економіки, суспільно-громадського 
та церковного життя… Але ми вже зрозуміли, що 
вірус не цікавиться ні нашим місцем проживання, 
ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі ми 
однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, 
а новітня загроза вбогості торкає всі закутки світу. 
Усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, 
яка виходить за межі людських можливостей і сил. 
Тому Різдво Христове є для нас світлом надії та 
радості серед теперішньої темряви страху і роз-
губленості, і кожен із нас має бути відкритий для 
Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, 
навіть у найтяжчі часи.

Святкувати Різдво в час пандемії — це просві-
чувати тих, хто в темряві, як це сповістив пророк 
Ісая: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике 
світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, — 
зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо нам 
дозволено зустрічатися, — звичайно, із дотриман-
ням дистанції, — хай наша радість буде всім явна в 
наших очах. Носімо захисні маски, якщо потрібно, 
але не даймо, щоб вони приглушили спів наших 
традиційних колядок. Святкуймо, хто як може. 
Оспівуймо народження Спасителя в межах можли-
вого, аби навіть у цій пандемії через нас передава-
лася найважливіша істина людської історії, що ми 
не самотні та покинуті, бо «З нами — Бог»!

Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар 
новонародженому Спасу нашу власну убогість і 
рани сучасного людства та просімо Його про багат-
ство Божої мудрості для подолання цієї хвороби, про 
багатство Божої сили, щоби впоратися з її наслідками 
для суспільства, життя і здоров’я кожної людини, а 
передовсім — просімо про багатство Його любові, 
яка єдина здатна відновити наш стривожений світ і 

дарувати йому надію, безпеку та радість. Не втеча від 
страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а 
солідарність і близькість із тими, хто є в потребі, спі-
вучасть у болю та тривозі дасть нам можливість тіши-
тися і по-справжньому святкувати цьогорічне Різдво. 
Тож спішімо до цьогорічного вертепу, де у яслах на 
сіні спочиває наш Спаситель, і разом із пастирями та 
мудрецями заспіваймо:

Бог предвічний народився!
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій ввесь,
І утішив вся!
Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу 

вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та 
любові новонародженого Спаса. Із Різдвом Хри-
стовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, 
від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега 
до Зеленого Клину, — хто сьогодні святкує в колі 
родини і хто тримається на певній відстані від рід-
них, щоб нікого не наражати на небезпеку, хто має 
змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще 
вдома єднається у спільній молитві через соці-
альні мережі. Особливо вітаю всіх медичних пра-
цівників, які, незважаючи на реальну небезпеку 
для себе і своїх близьких, невтомно і жертовно 
дарують свій час та свої таланти задля здоров’я 
інших. Обіймаю тих, хто страждає від тілесних 
і душевних ран. Посилаю слово потіхи тим, які 
цього року втратили рідних і близьких і яким осо-
бливо важко в цей Святий вечір сідати до столу. 
Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть 
на фронті та захищає нашу державу і рідний народ, 
ризикуючи своїм життям не тільки перед загрозою 
підступних снайперських куль, а й мікроскопіч-
ного ворога-вірусу, який наступив на нас і завдає 
нам додаткового терпіння і тривоги. Нехай все-
милостивий Господь, який у своїй безконечній 
любові завітав до нашої вбогості, наповнить серця 
кожного і кожної з вас, дорогі брати і сестри, Своїм 
миром, Своєю благодаттю і надією!

Від щирого серця бажаю всім вам справжньої 
радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят 
Різдва Христового та щасливого, мирного і благо-
словенного нового року!

Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ



Дякуємо за дар служіння!
14 січня, святкує річницю свячень  
о. Віталій Герасимів - 
душпастир Патріаршого 
собору.
Вітаємо о. Віталія та бажаємо 
здоров'я і натхнення служи-
ти Богові й людям.

Бог предвічний народився,
прийшов днесь із неБес,
ЩоБ спасти люд свій весь,
і утішився.

в вифлеємі народився, 
месія, Христос наш,
і пан наш, для всіХ нас,
нам народився.

ознаймив це ангел Божий

наперед пастирям,
а потім звіздарям

і земним звірям.

діва сина як породила,
звізда ста, де Христа

невіста пречиста

сина зродила.

тріє царі несуть дари

до вифлеєм-міста,
де діва пречиста

сина повила.

"слава Богу!" - заспіваймо,
честь сину Божому

господеви нашому - **
поклін віддаймо.

Душпастирі тижня
о. андрій Бонис -     
о. Богдан чурило -    (097) 309 68 69

Розклад богослужінь

Бог предвічний

Понеділок 11.01 - Свв. немовлят, за Христа вбитих у 
Вифлеємі. Прп. Маркелла, ігумена монастиря 
неусипаючих. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня 

Вівторок 12.01 - Св. мч. Анісії. Прп. Зотика, пресв. і кор-
мителя сиріт. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 13.01 - Віддання празника Різдва Христового. 
Прп. Меланії Римлянки.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Велика Вечірня з литією та Утреня НАЖИВО від 
Живе ТБ

Четвер 14.01 - Обрізання Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа. Св. Василія Великого,  
архиєп. Кесарії Кападокійської.

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

П’ятниця 15.01 - Передсвяття Богоявлення.  
Св. Сильвестра, папи Римського. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 16.01 - Субота перед Богоявленням.  
Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія. 

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

Неділя 17.01 - Неділя перед Богоявленням.  
Собор свв. сімдесяти апостолів.  
Прп. Теоктиста ігумена, що в Кукумі Сікелійській 

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

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


