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Неділя про Митаря і Фарисея. 
 Св. великомч. Теодора Стратилата.  
Св. прор. Захарії Серповидця

Апостол: 2 Тим. 296 зач. 3, 10-15.
Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в 
моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, 
вірі, довготерпеливості, любові, постійності, 
у переслідуваннях, у стражданнях, які були 
спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі; 
всі ці переслідування я переніс на собі, і від 
усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що 
побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть 
переслідувані. А лихі люди й дурисвіти будуть 
дедалі більше поступати у злому, зводячи 
інших, і самі зведені. Ти ж тримайся того, чого 
навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від 
кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе 
писання, яке може тебе зробити мудрим на 
спасіння вірою у Христа Ісуса.

Євангеліє: Лк. 89 зач. 18, 10-14.
Сказав Господь притчу оцю:
Два чоловіки увійшли в храм молитись: 
один був фарисей, а другий – митар. Фари-
сей, стоячи, молився так у собі:  – Боже, 
дякую тобі, що я не такий, як інші люди: 
грабіжники, неправедні, перелюбці, або 
як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з 
усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, 
ставши здалека, не смів і очей звести до 
неба, тільки бив себе в груди, кажучи: – 
Боже, змилуйся надо мною грішним! Кажу 
вам: цей вернувся до свого дому виправ-
даний, але не той; бо кожний, хто несеться 
вгору, буде принижений, а хто принижу-
ється, буде вивищений.



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.

Від квітня 2020 року євангелізаційною 
спільнотою «Виноградник» була організо-
вана соціальна ініціатива «Sobor.Help» для 
допомоги найбільш вразливим групам насе-
лення (людям літнього віку та людям з інва-
лідністю). Восени 2020 року Блаженнішим 
Святославом було оголошено безстрокову 
акцію «Нагодуй убогого». Волонтери «Sobor.
Help» за підтримки священників в рамках 
акції почали видавати продуктові набори в 
Соборі для найбільш нужденних.

Завдяки активній участі прихожан Патрі-
аршого Собору, за період дії акції з початку 
листопада 2020 року по середину лютого 
2021 року, вдалось зібрати та надати потре-
буючим 187 продуктових наборів, напов-
нених найнеобхіднішими товарами, серед 
яких: олія, крупи, макарони, консерви, 
домашня консервація, цукор, чай, тощо. За 
три місяці в рамках акції 110  людей отри-
мали продуктовий набір одноразово та 77 
осіб, які перебувають в складних життєвих 
обставинах, отримали декілька продукто-
вих наборів. Серед одержувачів допомоги 
були: 47 людей похилого віку, 25 осіб з інва-
лідністю, 6 самотніх осіб, 5 внутрішньо-пе-
реміщених осіб, 4 особи, що самостійно 
виховують дітей, 3 багатодітних родини, 14 
осіб, що втратили роботу та 8 безхатченків. 
Окрім продуктових наборів для потребу-
ючих надавалися одяг та взуття, що є дуже 
актуальним взимку.

Усім цим людям допомога в складний час 
карантину принесла не лише деяке матері-
альне полегшення, а й світло радості, віри 
та надії.

Ось декілька відгуків від потребуючих: 
Пані Ірина: «Дуже, дуже Вам дякую. Я, про-
сто, не очікувала, що є такі люди, які так 
допомагають. Дякую Богу і Вам». 

Пані Ніна: «Я хочу Вам подякувати, в нас 
був тільки що волонтер, в нас ніколи не 
було стільки їжі, скільки він нам приніс. Я 
хочу Вам дуже, дуже подякувати, дай Вам 
Бог процвітання, здоров’я, і щоб Ви допома-
гали людям».

Також, завдяки пожертві від Блаженні-
шого Святослава великої партії макаронних 
виробів була надана допомога діткам з при-
тулку м. Покровськ (отримали 200 кг. мака-
ронних виробів із твердих сортів пшениці) 
та  Фастівському Центру Святого Мартіна де 
Поррес, який робить неймовірні речі допо-
моги дітям і дорослим (40 кг. макаронних 
виробів).

Сердечно дякуємо усім ініціаторам, 
організаторам, жертводавцям, прихожанам 
Патріаршого Собору, які так щедро долучи-
лися до акції «Нагодуй убогого»! 

Нехай Господь благословить вас за 
щедрість ваших сердець та винагородить 
сторицею ваші добродійства!

Нагадуємо, що дана акція «Нагодуй убо-
гого» є безстроковою, покликаною для 
допомоги потребуючим особам міста Києва, 
які в час карантину опинились у скрутному 
становищі. Продукти довготривалого збері-
гання можна залишати в куточку Милосерд-
ного самарянина в Патріаршому Соборі. 
Закликаємо вас і надалі долучатися до реа-
лізації даної ініціативи та бути частиною 
даного служіння. 

Якщо Ви потребуєте допомоги в м. Києві 
або хочете допомогти, всі деталі можна 
уточнити за безкоштовним телефоном:  
0 800 337 471

Звіт про перебіг акції "Нагодуй убогого"



Під час однієї з катехиз єпископ поді-
лився цікавими думками про Богороди-
цю як Матір і Вчительку ніжної любові. 
Десять основних думок владики Богда-
на з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

 

Згідно з традицією Церкви новонапи-
сану ікону освячують. Церковне освячення 
надає іконі «небесне благословення, благо-
дать Святого Духа, цілющу силу проти всіх 
лукавств диявола», чинить її «лічницею і дже-
релом зцілень для всіх, хто у хворобах до неї 
звертатиметься», дає силу, щоб ми насліду-
вали «життя і діла святих і цим сподобилися 
Божої благодаті й успадкували Царство». 
Освячену ікону залучають до богослужіння 
Церкви та молитовного почитання в домів-
ках.

Завдяки освяченню ікона стає місцем 
присутності в образі самого Зображува-
ного. Оскільки ікона являє присутність живої 
особи Христа, Богородиці чи святого, кожна 

В. Храм – місце спільнотної молитви
1. Ікона   в. Чудотворні ікони

ікона є благодатною. Ця благодатність, за 
даром Божим, може бути виявлена в чудах – 
такі ікони називаємо чудотворними. Знаками 
чудотворності ікон є зцілення хворих, навер-
нення грішників, захист від нашестя воро-
гів, стихійних лих, а також самооновлення, 
мироточення, сльозоточення, кровоточення 
самих ікон. Чуда творить не сама ікона, а 
Господь Бог через неї, даруючи благодать 
усім, хто з вірою до неї приступає.

Наша Церква почитає цілу низку чудо-
творних Богородичних ікон, серед яких 
Почаївська, Зарваницька, Унівська, Гошівська, 
Белзька (Ченстоховська), Холмська, Вишго-
родська (Володимирська), Жировицька.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 597-599

Закликаючи послідовників Христос не дав 
списку персональних якостей, що їх людина 
має культивувати у власному житті (це зробив 
пізніше апостол Павло). Спаситель розпові-
дав історії з яких слухач мав самостійно зро-
бити належні висновки. Притча про митаря і 
фаристея є однією з таких історій.

Двоє людей зайшли до Храму помолитися. 
Один був нестерпно зарозумілим і вважав себе 
вищим за інших присутніх. Інший стояв віддаля 
і смиренно визнавав власну гріховність. Спаси-
тель чітко визначив яка модель поведінки дого-
дила Богові та прийнятна для християн. На етапі 
розуміння не виникає жодних проблем.

Труднощі з’являються коли віруючий при-
ймає рішення виховувати у собі смиренність. 
Справа в тому, що цю важливу якість, без якої 
християнство є неможливим, важко виміряти. 
На відміну від чесності, співстраждання або слу-
жіння ближнім такі речі як смиренність і скром-
ність людина не може самостійно аналізувати. 

Суть притчі добре передана картиною 
A.E.Borthwick “The Presence”. Художник зобразив 
кульмінаційну частину служби – причастя свя-
тих Христових Таїн. Храм темний і майже порож-

ній, але вівтар яскраво осяяний світлом. У лівому 
нижньому кутку картини, коло самого входу, 
в напів-темряві, жінка стоїть на колінах, немов 
ховаючись, не наважується підійти ближче. 
Одразу позаду неї осяяна світлом фігура Христа. 
Спаситель протягує руку чи то благословляючи, 
чи відпускаючи її гріхи…

Траппістський монах Томас Мертон так визна-
чає суть смиренності: “Смирення означає бути в 
житті тим, ким ви є в очах Божих”. На його думку 
суть смирення не у зосередженні на поведінці, 
а в усвідомленні постійного перебування перед 
очима Божими. Бути не тим, ким ви хочете щоби 
вас бачили люди, або ким ви самі себе вважаєте, 
а тим, ким ви дійсно є перед Богом…

Роздуми про притчу

Матеріали взято з: 4ernetki.com



Дякуємо за дар служіння!
26 лютого, святкує 15-ту річницю свячень  
о. Любомир Яворський - 
душпастир Патріаршого 
собору.
Вітаємо ювіляра та бажаємо 
здоров'я і натхнення  
служити Богові й людям.

Розклад богослужінь
Понеділок 22.02 - Св. мч. Никифора. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Вечірня

Вівторок 23.02 - Св. мч. Харалампія. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Вечірня

Середа 24.02 - Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Вечірня

Четвер 25.02 - Св.прп. Мелетія, архиєп. Антіохійськогої.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Вечірня

П’ятниця 26.02 - Прп. Мартиніяна
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Вечірня

Субота 27.02 - Прп. Авксентія.  
Переставлення прп. Константина філософа, у 
монахах Кирила, учителя слов’янського. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)

09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 

18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 28.02 – Неділя про блудного сина.  
Св. ап. Онисима 

07:30 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та 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
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Парафія Пресвятої Трійці УГКЦ 
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
вул. Героїв Дніпра 34
Розклад Богослужінь:
Щонеділі,  8:30 – Божественна Літургія
Детальна інформація про 
життя парафії:
facebook.com/Пара-
фія-Пресвятої-Трій-
ці-УГКЦ-на-Оболоні-мКи-
їв-304646316401785/
прот. Андрій Бонис – (068) 01111 86


