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Сину Тимотею, вірне це слово й 
гідне всякого довір'я, що Христос 
Ісус прийшов у світ, щоб спасти 
грішних, з яких я перший. Але я 
був на те помилуваний, щоб Ісус 
Христос на мені першім показав 
усю свою довготерпеливість як 
приклад тим, що мають увірувати 
в нього для вічного життя. Цареві 
ж віків, нетлінному, невидимому, 
єдиному Богу честь і слава на віки 
віків. Амінь.

Ряд.: Євангеліє: Лк. 93 зач. 18, 35-43.

В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий 
сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що 
народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. 
Йому сказали, що то Ісус Назарянин проходить. Він 
став голосно кричати:  – Ісусе, сину Давидів, змилуйся 
надо мною! А ті, що йшли попереду, зупиняли його, 
щоб замовчав, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, 
змилуйсь надо мною! Ісус зупинився й велів привести 
його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав: – 
Що хочеш, щоб я зробив тобі? – Господи, – сказав той, – 
щоб я прозрів! Ісус сказав до нього: – Прозри! Віра твоя 
спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, слав-
лячи Бога. Ввесь народ, бачачи те, воздав хвалу Богові.



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.

Народився святий Григорій близько 320 р. 
в селі Аріянз, біля міста Назіянзу (римляни те 
місто називали Діокесарія) в Капа-
докії. Його батько прийняв св. хре-
щення в уже старшому віці, а з ним ім’я 
Григорій, а згодом як чоловіка чес-
нотливого його вибрали єпископом 
Назіянзу. Мати звалася Нона. Була це 
невіста, котру можна назвати взірцем 
досконалости. Вона випросила собі 
у Бога сина, щоб посвятити його на 
службу Йому, а коли він був ще дитиною, давала 
йому торкатися святих книг, щоб змалку дитина 
шукала святої забави. Крім Григорія, мали вони 
ще дочку Горгонію, котра опісля одружилася, і 
сина Кесарія, який був придворним цісарським 
лікарем і великим достойником. Про батьків 
святого Григорія досить сказати одне: вони, як 
і їх діти, є святими. Більшої похвали не треба; 
кращий взірець християнської родини годі 
знайти. Свята Нона була так милосердною, що 
говорила: “Я хотіла б продати себе і своїх дітей, 
щоб ті гроші роздати вбогим”. Коли молодому 
Григорієві вона подарувала перше святе Єван-
геліє, то сказала йому такі слова: “Пам’ятай, що 
я випросила тебе у Бога, і хочу лишень одного, 
щоб ти був досконалим”.

І запалало серце юнака великою любов’ю до 
Бога і спрагою до кожної чесноти, та наймиліша 
була йому чеснота чистоти. “Я не прийняв на 
себе узів супружества, – пише він, – а старався 
належати до тих, що вибрали вічне дівицтво. І 
подібно, як той, хто, раз скуштувавши солод-
кого меду, не хоче дивитися на інші страви, так 
і я, пізнавши розкоші святої чистоти і дівицтва, 
не міг би рішитися скуштувати гірких плодів 
змисловости. Тому-то не тішили мене ані славні 
обіди, ані багатий одяг, ані накручений волос, 
ані пусті розмови, я уникав полювання та інших 
молодечих розваг, а оскільки не знаходив я 
смаку в щасливості буденного життя, то цілком 
віддався чистоті й поміркованості, щоб завдяки 
їм прийти до Христа”.

Закінчивши школу в Назіянзі, своє навчання 
продовжив у Кесарії, в Олександрії, а згодом в 

Атенах. Коли добирався до того міста морем, то 
корабель їх потрапив у дуже сильну бурю, і лиш 

чудесній Божій помочі святий Григо-
рій міг завдячувати своє спасіння. А 
тоді – відповідно до звичаю тих часів 
– він не був ще охрещений. Ось як 
сам святий описує ту подорож: “Час 
для плавання був найбільш невідпо-
відний, але мене гнала пристрасть 
до наук, і додавало впевнености те, 
що корабельники були свої люди. 

Однак вже на початку подорожі ми потрапили 
в таку бурю, що корабельники здавна не пам’я-
тали подібної. Двадцять днів і ночей умирали 
ми, а я навколішках взивав про допомогу цар-
ствуючого в небі Бога. Перед лицем немину-
чої смерти всіх охопила тривога, але я, бідний, 
боявся найбільше за всіх, боявся за свою душу, 
бо опинився в небезпеці померти нехреще-
ним, і посеред згубних хвиль морських бажав 
я води духовної. Тож просив і молив я у Бога 
хоч би найменшої відстрочки. Так страждав я, 
а зі мною страждали і мої батьки, бо в нічному 
видінні побачили, в яку я потрапив небезпеку. 
Вони з суші подали мені поміч своєю молитвою, 
про що я пізніше довідався. І море стало втихо-
мирюватися. А тоді я прирік, що якщо спасуся, 
то посвячу себе цілковито на службу Богові, і 
через приречення те я спасся”.

В Атенах святий Григорій подружився зі свя-
тим Василієм Великим. Яка то була дружба, ми 
описали в житії святого Василія зі слів самого 
святого Григорія. Тут вони дали обіцянку жити 
самітницьким життям, тут дивували всіх чесно-
тою і мудрістю, тут понад всяку мудрість під-
носили читання Святого Письма. Тоді в Атенах 
учився також Юліян, який згодом став імпера-
тором і відомий під прізвиськом “Відступник”. 
Уже тоді святий Григорій спізнав, що нелюд той 
стане гонителем Христа, і вже тоді написав про 
нього такі слова: “О яке велике нещастя виховує 
собі Греція!” Закінчивши навчання, він нетрива-
лий час був в Атенах професором красномов-
ности, а потім повернувся до батьків. У ті часи 
був звичай, що чоловіки приймали святе хре-

Житіє святого Григорія Богослова
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щення, коли їм виповниться 30 років життя. Тож 
і святий Григорій лиш тепер прийняв це велике 
таїнство. При тій нагоді він пожертвував Богові 
все: свої сили, життя, здоров’я, знання, маєток. 
“Я все віддав Тому, котрий мене сотворив, від-
купив і утримує. Йому посвятив я своє майно, 
свою честь, своє здоров’я і свій дар слова”.

Думка про те, щоб у пустелі, на самоті, слу-
жити Богові, його не полишала. “Та, однак, – 
пише святий, – після почитання, яке ми винні 
Господу Богу, першим нашим обов’язком є 
почитати тих, які дали нам життя і які навчили 
нас почитати Бога”. Тож святий Григорій мусив 
відкласти пустельне життя на пізніше, а самому 
залишатися підпорою своїх старих батьків. 
Та при першій-ліпшій нагоді він на якийсь 
час покидав Назіянз, і радісно поспішав до 
свого друга Василія, який у пустелі, біля Понту, 
постом, трудом, молитвою, розважанням Свя-
того Письма готувався до виконання свого 
посланництва. Не мені описати, яке святе, 
невинне, ангельське життя провадили обидва 
святі, про це ми вже згадували в житії святого 
Василія. Однак невдовзі отець-єпископ покли-
кав святого Григорія до себе і, в ім’я послуху, 
святий Григорій мусив прийняти з його рук 
священство, якого не вважав себе гідним. Він 
сам пише, що “під тягарем такого великого 
обов’язку забув я про все, про приятелів, роди-
чів, і, як віл під’яремний, утік до Понту, щоб там 
у свого приятеля знайти розраду і поміч”. Стри-
вожений, він поспішив до святого Василія, тут 
скріпив своє серце, але знову мусив поверта-
тися до свого батька. Священство він уважав 
чимось найдосконалішим, бо знав, що свя-
щеник має владу, якої не мають навіть ангели. 
У своїй першій проповіді, яку проголосив на 
Великдень 362 р., святий Григорій сказав таке: 
“Не гідний бути священиком, пастирем і про-
відником духовним той, хто чеснотами своїми 
не підноситься понад усіх. Священик має бути 
вільний від усяких блудів, бо те, що у звичай-
ного чоловіка вважається дрібницею, у свя-
щеника є дуже небезпечне. Народ-бо швидше 
наслідує його блуди, як його чесноти. Хто хоче 
бути посередником між Богом і людьми, яким є 
священик, той мусить упокорити свої пристра-

сті. Його серце має горіти вогнем Божого слова, 
йому мають бути відкриті найвищі тайни віри 
Христової”. Як священик він став ревним поміч-
ником свого батька і гарячим проповідником 
Божого слова. Після смерти злощасного імпе-
ратора Юліяна Відступника (363 р.), за порадою 
святого Василія, він написав дві бесіди, в яких 
з незрівнянною красою описує перемогу хри-
стиянства над поганством. У 369 р. помер брат 
святого Григорія Кесарій, муж, який серед роз-
кошів цісарського двору, в часи найбільшого 
гоніння, єресей і поганства провадив якнайсвя-
тіше життя й удостоївся вінця слави, був визна-
ний святим. А його батьки свій жаль і чисто 
людський біль жертвували Богу; свята Нона на 
поминальному богослуженні і похвальному 
слові святого Григорія стояла не в жалобних, а 
в світлих одежах, бо смерть для християн – це 
не кінець, а початок вічного життя, не смуток, а 
радість для тих, які сприймають її крізь призму 
віри. Невдовзі померла і їх дочка свята Горгонія, 
над якою святий Григорій також виголосив над-
гробне слово.

На владичий престол у Кесарії сів святий 
Василій Великий, він, використовуючи свій 
вплив на Григорія, наказав йому стати єписко-
пом Сазиму, місцевости, розміщеної на дорозі 
до Царгорода. Там святий Василій установив 
нове єпископство. Григорій уже був зібрався 
в дорогу (372 р.), як цьому спротивився Антим, 
архиєпископ Тіяни, і святий залишився в Назі-
янзі. У 374 р. помер його батько, святий Григо-
рій, а невдовзі і його мати, свята Нона. Упродовж 
певного часу Григорій опікувався осиротілою 
церквою в Назіянзі, та через тяжку хворобу 
пішов до монастиря святої Теклі в Ісаврійський 
Селевкії, де провадив покаянне затворницьке 
життя.

Саме тут, коли тяжка хвороба прикувала 
його до ліжка, прийшла до нього вістка про 
смерть святого Василія Великого (1 січня 379 
р.). Так-то вся його родина і найщиріший друг 
вже отримали свій вінець слави, а святий Гри-
горій залишився сам. Бог мав свої плани щодо 
нього, на святого чекали великі діла. 

Далі читайте в джерелі
І. Я. Луцик, "ЖитІЯ свЯтих, .... «свІчадо», 2013



Дякуємо за дар служіння!
02 лютого, святкував 35-ту річницю свячень  
о. Богдан Чурило 
- душпастир 
Патріаршого собору.
Церковною спільно-
тою вітаємо о. Богдана, 
бажаємо здоров'я му-
дрості і натхнення слу-
жити Богові й людям на многії і благії літа!

Душпастирі тижня
о. Богдан чуриЛо -    (097) 309 68 69
о. андрІй Бонис -

Розклад богослужінь
Понеділок 08.02 - Прп. Ксенофонта, дружини його Марії 

і синів їхніх Аркадія та Йоана 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Вівторок 09.02 - Перенесення чесних мощів св.прп. 
Йоана Золотоустого. 

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

Середа 10.02 - Прп. Єфрема Сирина.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 11.02 - Перенесення мощів 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

П’ятниця 12.02 - Свв. трьох святителів, великих ар-
хиєреїв, Василія Великого, Григорія Богосло-
ва та Йоана Золотоустого. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія  
та чин поставлення нових дияконів 
18:00 – Вечірня
07:30 – Божественна Літургія

Субота 13.02 - Свв. чудотв. і безсрібників Кира та 
Йоана. 

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

Неділя 14.02 – Неділя про Закхея. Передсвяття Стрітен-
ня Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.  
Св. мч. Трифона 

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

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

Станьте підписником «ВС» 
Напишіть "ПІДПИСКА" до редакції
visnyksoboru@gmail.com

УГКЦ парафія «Свв. Володимира і Ольги»  
с. Святопетрівське,  
вул. Богдана Хмельницького 73,
Києво-Святошинського р-н.  Київської обл.
Розклад Богослужіннь:
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