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Апостол: Еф. 224 зач. 4, 7-13.
Браття, кожному з нас дана благодать в міру 
Христових дарів. Тому й сказано: Зійшовши на 
висоту, полонив він полонених, і дав людям 
дари. Те «зійшовши» що означає, як не те, що він 
був зійшов униз у найнижчі частини землі? Той 
же, хто був зійшов униз, є той самий, що зійшов 
вище всіх небес, щоб усе наповнити. І він наста-
новив одних апостолами, інших пророками, ще 
інших євангелистами, пастирями, і вчителями, 
для вдосконалення святих на діло служби, на 
будування тіла Христа, поки ми всі не дійдемо 
до єдности у вірі й до повного пізнання Божого 
Сина і не станемо дорослим мужем, у міру пов-
ного зросту, повноти Христа.

Євангеліє від Мт. 8 зач. 4, 12-17.
В тому часі зачувши, що Івана ув'язнено, 
Ісус вернувся в Галилею і, покинувши 
Назарет, пішов і оселивсь у Каперна-
умі, що при морі, на границях Завулона 
та Нафталі, щоб збулося те, що сказав 
був пророк Ісая: О земле Завулона та 
земле, Нафталі, приморський шляху, 
країно за Йорданом, поганська Гали-
леє! Народ, який сидів у темноті, поба-
чив велике світло; тим, що сиділи в кра-
їні й тіні смерти, зійшло світло. З того 
часу Ісус почав проповідувати й гово-
рити: Покайтесь, бо царство небесне 
близько.



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.

Християни в різних частинах світу, в 
основному, північної півкулі, розпочина-
ють восьмиденну молитву в наміренні від-
новлення єдності.

«Перебувайте в моїй любові, принесете 
рясний плід», — ці Ісусові слова, записані 
в Євангелії від Івана, стали темою цього-
річного Тижня молитов за єдність хри-
стиян, який відбуватиметься від 18 до 25 
січня. Під час недільної зустрічі з вірними 
17 січня 2021 року Папа Франциск заохо-
тив усіх приєднатися до цієї молитовної 
ініціативи, випрошуючи благодаті, аби 
сповнилося Господнє прагнення: «Щоб 
усі були одно».

Зосередитися на Божій любові
Цьогорічні тему та роздуми приго-

тувала жіноча міжконфесійна монаша 
спільнота, що діє й швейцарському місті 
Ґраншамп, згуртувавши коло півсотні 
богопосвячених жінок різних христи-
янських традицій з різних країн світу. 
Взявши за основу відому Ісусову промову 
з 15 глави Євангелії від Івана про вино-
градну лозу та гілки, що приносять плід 
лише тоді, коли перебувають в єдності з 
нею, і подібно учні повинні залишатися 
в Господній любові, черниці запропону-
вали матеріал для молитов, який ґрунту-

ється на трьох принципах харизми їхньої 
спільноти: молитва, спільне життя та 
гостинність.

Перший день, тема якого «Покликані 
Богом», зосереджений на Ісусових словах: 
«Не ви мене вибрали, але я вас вибрав»; 
внутрішньому дозріванню присвячений 
другий день, що зупиняється на Христо-
вому заохоченню: «Перебувайте у мені, а 
я у вас перебуватиму». В третій день про-
понується роздумувати про формування 
одного містичного Тіла, зупинившись на 
заповіді: «Щоб ви любили один одного, 
як я вас полюбив». У світлі слів: «Не нази-
ваю вас більше слугами[…]. Називаю вас 
друзями», — запропоновано замислитися 
на значенні спільної молитви. П’ятий день 
зосереджений на тому, щоби дозволити 
перемінити себе Божим словом: «Уже і 
ви чисті — словом, яким промовляв я до 
вас». Протягом шостого дня думка зупи-
ниться на темі прийняття інших: «Я вас 
вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід 
принесли, та щоб тривав ваш плід». Зрос-
танню в єдності присвячений сьомий 
день, в центрі якого Христові слова: «Я 
— лоза виноградна, ви — гілки», а заключ-
ний має вимір примирення з усім ство-
рінням: «Щоб була у вас моя радість і щоб 
ваша радість була повна».

Тиждень молитов за єдність християн
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Ікону пишуть у молитві і для молитви. 
Щоб пізнати і сприйняти ікону, треба її моли-
товно споглядати. Хто лише розглядає ікону, 
той сприйме її тільки як витвір мистецтва. 
Споглядати ікону треба навчитися. Слово 
«споглядання» означає «глядіти», «дивитися 
вглиб». Першим кроком до споглядання є 
зосередження погляду на іконі, для чого 
перед іконою розміщують лампаду – знак 
божественного світла. Зосередження веде 
до внутрішньої тиші. Коли підносимо очі на 
ікону, бачимо постать чи групу постатей. Про 
те, хто зображений або яка подія передана, 
повідомляє напис на іконі, який містить ім’я 
обожествленої особи або назву свята.

Особу Христа на іконах зображають за 

В. Храм – місце спільнотної молитви
1. Ікона   б. Роль ікони в молитві

допомогою певних ознак.Однією з них є 
хрещатий німб навколо голови Христа; на 
німбі написане грецьке слово «o` w=n», 
що значить «Сущий» («Я Той, Хто є»). Хри-
ста зображають у червоному хітоні, поверх 
якого накинуто синій плащ. Червоний колір 
хітона означає Божу природу Христа, яка 
в Його воплоченні зодягнулася в людську 
природу, що її символізує синій колір плаща. 
На іконах Переображення, Воскресіння, Воз-
несіння, Страшного суду, а також в образах 
Христа-дитяти на Богородичних іконах ризи 
Христа зображають золотими і білими кольо-
рами, що представляють Божу і прославлену 
людську природу Христа.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 592-593

Понад сторічна молитовна ініціатива
Проведення такого молитовного тижня 

1908 року започаткував Пол Воттсон, аме-
риканський пастор англіканського віро-
визнання, який через рік став католиком. 
Значного поширення ідея зазнала у 30-х 
роках минулого століття. Від 1926 року 
Комісія «Віра і Порядок» Всесвітньої Ради 
Церков розпочала приготовляти допо-
міжні тексти для молитви та роздумів, а від 
1966 до приготування такого посібника 
долучилася Папська Рада сприяння єдно-
сті християн. Починаючи від 1975 року, 
тему та тексти, призначені для роздумів, 
приготовляють християни якоїсь країни, 
регіону чи спільноти, а пізніше їх затвер-
джують згадані Комісія та Папська Рада.

Дата проведення Тижня молитов у пів-
нічній півкулі була запропонована Полем 
Воттсоном. Його завершенням є свято 
Навернення святого Павла, а кілька днів 
перед тим відзначається свято катедри 
святого Петра. В південній півкулі, беручи 
до уваги той факт, що січень припадає на 
період літніх відпусток, молитовний тиж-

день проводиться в контексті П’ятидесят-
ниці, що є не менш символічним для єдно-
сті Церкви. В Святій Землі такі моління 
відбуваються протягом тижня перед 
останньою неділею січня.

Особливості молитовних заходів
Протягом цього періоду молитов 

за єдність християн, що хоч і названий 
«Тижнем», але в дійсності триває 8 днів, 
визнавці різних конфесій звершують осо-
бливу молитву за відновлення єдності між 
послідовниками Христа, беручи участь в 
екуменічних богослуженнях, конферен-
ціях, концертах та інших заходах. У рамках 
Тижня у багатьох місцевостях існує звичай 
«обміну проповідниками», тобто, екуме-
нічна зустріч щодня відбувається в храмах 
різних конфесій, під час яких проповідь 
виголошують служителі інших конфесій.

У Римі завершальною подією Тижня 
молитов за єдність є екуменічна молитва 
Вечірні в базиліці святого Павла за 
мурами.

Матеріали взято з: synod.ugcc.ua



У неділю, 24 січня 2021 рокУ о 18.00, в 
раМках “тижня Молитов за єдність християн”, 
відбУдеться екУМенічний Молебень У патріар-
шоМУ соборі воскресіння христового, який 
очолить владика богдан дзюрах. 
Щиро запрошУєМо на спільнУ МолитвУ, яка 
бУде транслюватись онлайн на «живоМУ 
телебаченні»

Душпастирі тижня
о. андрій боднарУк - (096) 594 95 91
о. віталій герасиМів - (096) 380 93 43

Розклад богослужінь На парафії
Понеділок 25.01 - Св. мч. Татіяни. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Вівторок 26.01 - Свв. мчч. Єрмола і Стратоніка. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 27.01 - Віддання свята Богоявлення. Прпп. отців 
наших, у Синаї і Раїті повбиваних.  
Пам'ять переставлення св. рівноап. Ніни, просві-
тительки Грузії.

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

Четвер 28.01 - Прпп. Павла Тивейського і Йоана  
Кущника.

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

П’ятниця 29.01 - Поклін чесним оковам св. і 
всехвального ап. Петра. 

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

Субота 30.01 - Прп. й богоносного Антонія Великого. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 31.01 – Свв. отців наших і аєпп. Олександрій-
ських Атанасія й Кирила 

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!
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РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,

о. Григорій Березюк 

visnyksoboru@gmail.com
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