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

Апостол: 2 Тим. 298 зач.; 4, 5-8.
Сину Тимотею, будь тверезим у 
всьому, знось напасті, виконуй 
працю євангелиста. Виконуй твою 
службу. Бо я вже готовий пролити 
мою кровну жертву, і час мого від-
ходу настав. Я змагався добрим зма-
гом, скінчив біг, віру зберіг. Тепер 
же приготований мені вінець спра-
ведливости, що дасть мені того 
дня Господь, справедливий Суддя; 
та не лише мені, але всім тим, що з 
любов'ю чекали його появи.

Євангеліє: Мр. 1 зач. 1, 1-8.
Початок євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в 
пророка Ісаї: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який 
приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині :готуйте дорогу 
Господеві, вирівняйте стежки його. Так виступив Іван, христячи 
у пустині та проповідуючи хрищення покаяння на прощення 
гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі мешканці 
Єрусалиму, христились від нього в ріці Йордані і визнавали 
гріхи свої. Іван був одягнений в. одежу з верблюжого волосу, 
носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану й дикий мед. Він про-
повідував, кажучи: – Слідом за мною йде сильніший від мене, 
якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його 
сандалів. Я вас христив водою, а він христитиме Духом Святим.



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.

Наша Церква у січні місяці переживає 
кілька великих Господських свят. Вони впро-
довж віків переплелись з дуже шанованими 
народними інкультурованими традиціями. 
Наприклад Різдво Господа нашого Ісуса 
Христа, Обрізання Господнє із вшануван-
ням пам'яті святителя Василія Великого і 
також свято явлення Бога в трьох Особах, 
себто Богоявління на річці Йордан. Кожне 
свято супроводжується особливими діями: 
вертепом і колядками – театралізованими 
і охристиянізованими піснями прослави 
новонародженого Ісуса, народними щедрів-
ками і засіваннями з побажаннями миру, 
здоров’я і добра тощо. Але особливої уваги 
заслуговує традиція відвідин священника 
з благословенням і окропленням йордан-
ською водою («великою агіасмою», що озна-
чає «велика святиня») вірних та їхніх помеш-
кань. 

Саме з цією йорданською водою пов’я-
зано чимало давніх українських традицій, які 
до сьогодні практикуються. Часом люди не 
розуміють, для чого священник приходить 
до них додому з водицею. Чому ходить від 
хати до хати з 19 січня аж - і таке буває - до 
15 лютого, тобто до свята Стрітення Господ-
нього. Як це пояснити і як до цього гідно під-
готуватися?!

В давнину наші предки напередодні свята 
Богоявління мали свою народну практику. 
На другий Святий Вечір господар помеш-
кання, прийшовши з вечірнього богослу-
жіння, на якому освячували воду, і принісши 
до свого дому вже йорданську воду, наливав 
її в полумисок і кропилом з квітів (васильків) 
окроплював весь дім всередині і ззовні, усіх 
присутніх в хаті, а також всі господарські 
будівлі і домашню тварину. Господар хати 
обов’язково промовляв слова: «Дай Боже 
і на той рік діждатися». Наші вірні кропили 
йорданською водою всі свої будинки й ціле 
обійстя, щоб відігнати від свого господарства 
всяку нечисту силу. 

На наступний день, на саме Богоявління, 

або як в народі його називали – «ходіння на 
Йордан» або Водохреще, усі люди проце-
сійно йшли від храму до водойми. Богослуж-
бовий Чин Великого водосвяття супрово-
джувався пострілами, випусканням голубів, 
вмиваннями і набиранням свіжої йордан-
ської води, принесенням до хати і напою-
ванням худоби тощо. Обряд освячення 
води в давнину виконував і виконує важ-
ливу місію. Він допомагає усвідомити людям 
як тепер, так і тоді значимість створеного 
Богом світу, як земну оселю кожної людини. 
Тому на Богоявління саме вода є первісним 
і головним елементом. Це матерія, завдяки 
якій Господь Бог підтримує фізичну можли-
вість існування на землі, а точніше у земному 
домі всього людства. Тож навіть народна і, 
звісно ж, християнська традиція сприймає 
подію входження Христа у води Йордану, 
як дуже важливий і особливий момент для 
життєдіяльності людини і всього живого на 
світі. Бо приймаючи хрещення від Йоана, 
Христос тим самим освячує воду, роблячи її 
вже водою очищення й примирення. Вода 
стала настільки важливою, що окрім таїнства 
Хрещення, на якому використовувалася і 
освячувалась вода так, як і на Богоявління, 
був навіть звичай у Церкві давати пити йор-
данську воду тим, кого через якусь провину 
не допущено було до таїнства Євхаристії. 
Наш народ ставився до йорданської води з 
такою великою набожністю, що аж до її освя-
чення зберігав піст і приймав її натщесере, 
наче причащаючись. Тому вода стала ефек-
тивним інструментом примирення людини 
з Богом і очищення місця, в якому живуть, 
і того всього, що є на тому місці: «До Тебе 
молимося, Всемогутній Боже, за дім цей і за 
тих, що живуть у ньому,…» - сказано в молитві 
на благословення дому. 

Як колись, так і тепер, Церква використо-
вує воду як святиню для благословення хра-
мів і будинків. З цією водою священнослу-
жителі в свято Богоявління відвідують оселі 
своїх парафіян, окроплюють їхні домівки 

Відвідай Владико дім цей



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.

 

Одним із перших, хто надав іконопочи-
танню богословського обґрунтування, був 
святий Йоан Дамаскин, який навчає: «Покло-
няюся іконі Христа як воплоченого Бога 
[…]. Бо честь, яку віддаємо образові, нале-
жить Первообразові». В іконі ми почитаємо 
не саме зображення, а зображену особу, 
яку молитовно споглядаємо, бо ікона під-
носить наш ум від образу до Первообразу. 
Сьомий Вселенський Собор 787 р. засудив 
іконоборство і потвердив почитання ікон 
Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, 
ангелів і святих. При цьому Отці Собору від-

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

різнили поклоніння-служіння, яке належить 
виключно Богові (грецькою «латріа»), від 
поклоніння-почитання (грецькою «проскіні-
зіс»), яке віддаємо іконам, а також Євангелію, 
хресту та мощам святих414. Ми вшановуємо 
ікони цілуванням, кадінням та запаленням 
свічок і лампад. Ікона – це також образно 
виражене вчення Церкви, тому її слід писати 
не довільно, а тільки згідно з іконописним 
каноном. Завдяки цьому канонові лики 
Христа, Богородиці та святих є пізнаваними 
завжди і всюди.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 591

і таким чином розповсюджують Господнє 
благословення, почавши з храму Божого, на 
всіх дітей Церкви Христової. Під час відвідин 
в одній із двох молитов священник просить 
у Господа, кажучи: «…із нашим входом зволь 
благословити дім цей…». 

Самі душпастирські відвідини мають своє 
глибоке та важливе значення для церков-
ної спільноти. Вони мають біблійне коріння, 
адже знаємо, що сам Ісус Христос відвідував 
доми. Читаємо, що перебував в домі Лазаря. 
Знаємо, що відвідав дім митаря Закхея, який 
обіцяв виправити всі заподіяні кривди. Був в 
хаті фарисея Симона і навіть докоряв йому 
за те, що не прийняв Його належно, а гріш-
ниця Марія Магдалина виявила більший знак 
покори та вшанування. Оскільки так робив 
Христос, Церква заохочує, щоб і священники 
відвідували оселі своїх парафіян. 

Прихід священнослужителя з душпастир-
ськими відвідинами є актом публічного 
визнання віри, а рівно ж знаком єдності та 
живого зв'язку домашньої Церкви (сім’ї) з 
Церквою усієї парафіяльної спільноти. Дім 
людей – це насамперед захист, місце, де 
люди переживали і переживають ключові 
події свого життя. В одній із молитов священ-
ник просить Бога, щоб: «У стінах дому цього 
хай мешкають ангели Твого світла і хай обері-

гають тих, що живуть у ньому». 
Тож на особливу увагу заслуговує вну-

трішнє приготування помешкання. Належить 
приготувати вкритий білою скатертиною 
стіл, родинний хрест або ікону, дві запалені 
свічки, йорданську воду, кропильце – усе 
повинне бути гідне для звершення спільної 
молитви. Переконатись про належний стан 
ікон, фігур та інших освячених речей. Такі 
відвідини допомагають священникам краще 
пізнати парафіян, їх сімейну ситуацію, про-
блеми та турботи для того, щоб правильно 
організувати подальше служіння на парафії, 
знайти потрібну пораду та допомогти сім'ям. 
Також такі візити душпастиря дають можли-
вість парафіянам ближче познайомитися 
зі священником, налагодити з ним кращий 
контакт, щоб надалі сміливіше звертатися до 
нього при різних потребах, з проханнями, 
пропозиціями та питаннями: «…і їх бажання 
Твоїм милосердям приведи до благого 
завершення».

Сьогодні люд Божий радо запрошує і вітає 
у своїх домівках священника, який щорічно 
благословить і їх, і їхні оселі святою йордан-
ською водою зі словами молитви: «… і хай 
Твоє святе благословення буде тут завжди»!

о. Тарас сИДІЛо  
ГоЛова ЛІТурГІйної комІсІї кИївської архИєпархІї уГкЦ



во вИфЛеємІ зоря сІяє, 
Там ГраюТь, ГраюТь.
ГраюТь анГеЛИ на щИрозЛоТІй банДурІ,
ГраюТь анГеЛИ на щИрозЛоТІй банДурІ.

пречИсТа ДІва сИна ражДає, 
Там ГраюТь, ГраюТь.
ГраюТь ЦарІє на щИросрІбнІй банДурІ,
ГраюТь ЦарІє на щИросрІбнІй банДурІ.

сИна роДИЛа, в ясЛах сповИЛа,
Там ГраюТь, ГраюТь.
ГраюТь пасТИрІ на мІДянІї банДурІ,
ГраюТь пасТИрІ на мІДянІї банДурІ.

в ясЛах сповИЛа, йсусом нарекЛа, 
Там ГраюТь, ГраюТь.
ГраюТь кобзарІ на ясеновІй банДурІ,
ГраюТь кобзарІ на ясеновІй банДурІ.

сИну ДороГИй, Таж Це нарІД ТвІй, 
Дай боже, боже.
щасТя, свобоДу, ДоЛю нароДу, Дай боже,
щасТя, свобоДу, ДоЛю нароДу, Дай боже

Душпастирі тижня
о. анДрІй наГІрняк -  (067) 671 30 36
о. вІТаЛІй храбаТИн - (098) 749 95 58

Розклад богослужінь

Во Вифлеємі зоря сіяє

Понеділок 18.01 - Навечір’я Богоявлення.  
Свв. мчч. Теопемпта й Теони.  
Прп. Синклитікії Олександрійської. 

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

Вівторок 19.01 - Богоявлення Господнє. 
06:00 – Утреня. Божественна Літургія. Велике водосвяття
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія, Велике 
водосвяття на Дніпрі НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Середа 20.01 - Собор св. славного прор., предтечі і хрес-
тителя Господнього Йоана.

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

Четвер 21.01 - Прп. Георгія Хозевіта. Св. Еміліяна, ісп. 
Прп. Домніки.

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

П’ятниця 22.01 - Св. мч. Полієвкта. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 23.01 - Субота по Богоявленні.  
Мчч. Пратулинських. Св. Григорія, єп. Ниського. 
Прп. Дометіяна, єп. Мелітинського.  
Прп. Маркіяна, пресв. й економа Великої Церкви.. 

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

Неділя 24.01 - Неділя по Богоявленні.  
 Прп. Теодосія, спільнотного життя начальника 

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