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        УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА            
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Неділя перед Богоявленням 

Тропар (г. 5): Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,* оспіваймо, 

вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити 

умерлих* славним воскресінням Своїм. 

Тропар (г. 4): Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефталіме,* Йордане ріко, стань,* радісно прийми 
Владику, що йде хреститися.* Веселися, Адаме, з праматір’ю,* не скривайтесь, як колись у раю,* бо 

той, що бачив вас нагими, явився,* щоб зодягнути в первісну одежу.* Христос явився, хотячи 

оновити всю твар. 

Слава:  

Кондак (г. 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,* умерлих як Творець 

воскресив з Собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому 

і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

І нині:  

Кондак (г. 4): У струях днесь Йорданових був Господь,* каже Йоанові:* Не бійся мене хрестити,* я 

бо прийшов спасти Адама первозданного. 

Прокімен (г. 5):  

Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 11,8). 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного (Пс. 11,2). 

Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 11,8). 

До Тимотея другого послання святого апостола Павла читáння (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 відходу настав. Я змагався добрим 

змагом, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінець справедливости, що дасть мені 
того дня Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали його 

появи. 

Алилуя (г. 5):  

Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину Твою устами моїми. 
Бо сказав Ти: повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя (Пс. 88,3). 

Від Марка святого Євангелія читáння (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 проповідував, 

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. 

Причасний:  
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. Алилуя, тричі. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОСИМО ПАМ’ЯТАТИ ПРО МАСКИ У ЦЕРКВІ ТА ДОТРИМАННЯ ВІДСТАНІ  

у зв’язку останнім ростом захворюваності вірусом COVID-19 у наших околицях. 

ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН 
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній 

залі після першої та другої Святої Літургії, 16 січня. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ З СЕСТРОЮ ФРАНЦИСКОЮ  

зустрінеться  у неділю, 16 січня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ЗАПРОШУЄМО НА ЩЕДРИЙ ВЕЧІР! 
Сестрицтво Св. Анни запрошує усіх на Щедрий Вечір у вівторок, 18 січня, о 19:00. Сьогодні є 

останній день зголоситися. Більше інформації у великій рекламі в цьому бюлетені. 

СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА випадає у середу, 19 січня. Ми 
будемо мати дві Святі Літургії - о 9:00 з Йордановим Водосвяттям та 19:00 год. 

ЙОРДАНОВЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ буде проходити вже з середи, 19 січня. Просимо 
контактувати отцеві Остапу (267.616.5657) або Владиці Андрієві (267.303.8041) коли б хотіли хтось 
з них завітав до Вас. 

БІБЛІЙНИЙ ГУРТОК зустрінеться у середу, 26 січня, о 19:00, у церкві. 

“СВЯТО РІЗДВА” виставу, підготовлену дитячим ансамблем “Соловейки” та Театрального 

Відділу УІММ, перенесено на неділю, 6 лютого, о 12:00, в церковній залі. 

ПРОВОДИМО ОНОВЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: Просимо усіх парафіян 
заповнити формуляр та залишити у вестибюлі в спеціальному кошику. 

ЗАПРОШУЄМО ДО РОБОТИ В ПАРАФІЯЛЬНІЙ РАДІ. Просимо зголошуватися до пані 
Книш, голови Номінаційної комісії, за телефоном 215.203.4051.  

ПРОХАННЯ до всіх добродіїв, які пожертвували $1,000 та більше на будівництво парафіяльного 

залу, звернутися до п. Ігоря Сидоряка, щоб отримати пам’ятний викарбуваний образ св. Михаїла 

Архистратига на знак вдячності від парафії. 

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 
• ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто (не через 

телефон) на попередню розмову та обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр. У 
день хрестин принесіть крижму (полотно) і одну свічку.  

• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно 
перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто. 

o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 
звертатися до Владики Андрія. 



   
 

 4 of 26  
 

o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 
звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання 
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу. 

• НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ. Якщо хтось має запитання щодо намірень на Службу Божу, 
щодо хрестин або шлюбів, просимо звертатися до Владики Андрія (або 
andriychyk@hotmail.com).      

 

ВАЖЛИВО! Знижки є лише для повноправних парафіян.  Визначення повноправного 

парафіянина нам дає статут. Стаття IV: Член Парафії являється Повноправним Членом Парафії, 

якщо минув 1 (один) календарний рік з моменту вступу до Парафії і його членські внески є 

заплачені принайменше до кінця попереднього року. 
Отож, парафіяни можуть отримати фінансові знижки:  

1) після 1-го року з дати вступу до Парафії  

2) якщо членські внески є заплачені за минулий рік. 

Це стосується оренди залу/приміщень, літніх таборів та класів підготовки до Першої Сповіді та 

Урочистого Святого Причастя. 

ПРОСИМО записуватися до парафії, вчасно сплачувати членські вкладки, допомагати і брати 

активну участь у житті парафії.  

ЩОДО ОРЕНДИ ЗАЛУ просимо телефонувати пані Любі Борочок 267.885.3091. 

Організація “Анонімні Агкоголіки” готова допомогти 

Ми пили алкоголь і страждали від нього.  

 Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити 
тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш. 

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 

 Тарас +1 (267) 902-9217 

 http://aa.lviv.ua 

ВАКАНЦІЯ. ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ. 
HELP WANTED.  Caregiver for an elderly man in the Langhorne, PA area (Bucks County).  Part time, 

approximately 2-3 hrs/day Mon-Fri (hours may increase, based on changing needs).  Looking for a 

trustworthy, reliable, compassionate, respectful, pleasant, and supportive companion.  Duties would 
include: light housekeeping, simple errands, daily walks (weather-permitting), and some assistance with 

meal preparation.  Must have a valid driver’s license in good standing.  Must be fully vaccinated for COVID-

19 (proof of vaccination required). Prefer bilingual (Ukrainian/English).  References required.  Previous 

experience preferred.  Please contact 215.860.6472. 
РОБОТА. Потрібно особу за доглядом старшого чоловіка в районі Langhorne. Ця робота є на 2-3 

години кожного дня між понеділком і п’ятницею (може бути і більше годин, якщо виникне 

потреба). Пошукуємо за надійною, співчутливою, приємною, уважною та поважаючою особою. 

Обов’язки будуть скаладатися з легкої хатньої роботи, щоденних прогулянок, деякої допомоги з 

приготуванням обідів. Повинні мати водійські права в доброму стані. Вакцинація від вірусу та 

довідка про вакцинацію обов’язкові. Бажано знати англійську та українську.  Потрібні 

рекомендації. Попередній досвід бажано. Якщо зацікавлені, просимо телефонувати 215.860.6472. 

 

mailto:andriychyk@hotmail.com
http://aa.lviv.ua/
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У зв’язку з швидким поширенням випадків захворювання 

короновірусом в нашій околиці та штаті Пенсильванія 

 

ДУЖЕ ПРОСИМО ВАС 

 

МАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ, ЯКІ ПОВНІСТЮ ПОКРИВАЮТЬ НІС ТА РОТ 

ОСОБЛИВО В ЧАСІ ЙОРДАНСЬКИХ ВІДПРАВ У ЦЕРКВІ! 

 

Якщо Ви маєте певні симптоми вірусу або перестуди, 

просимо залишитися вдома. 

БУДЕМО ПРОВОДИТИ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЇ РІЗДВЯНИХ ВІДПРАВ У ЗАЛІ 
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МИТРОПОЛИТ БОРИС ВІДВІДАЄ НАШУ ПАРАФІЮ 

У НЕДІЛЮ, 23 СІЧНЯ! 

 
АРХИЄРЕЙСЬКА СВЯТА ЛІТУРГІЯ О 10 ГОД. РАНКУ 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 

ПОЧАСТУНОК ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ  
та ЖЕРТВОДАВЦІВ ДОМУ в ПАРАФІЯЛЬНІЙ ЗАЛІ 
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК 

ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА 

МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ 

 
Напишіть повідомлення до пані Зоряни Мохналь: 

Zorianamokhnal@gmail.com 
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«Українська молодь — Христові» — це всеукраїнська християнська громадська організація, яка працює в 

рамках молодіжного мирянського апостоляту. 

Метою діяльності УМХ є об’єднання християнської молоді для пропагування християнської моралі, 

поширення християнського світогляду, популяризація в молодіжному середовищі християнського 

способу життя, шляхом виховання членства на християнських засадах, готового працювати для добра 

церкви українського народу Завданням УМХ є: сприяння та допомога молоді у прийнятті християнських 

цінностей та підвищенні її духовного рівня; відродження давніх родинно-побутових традицій, народних 

християнських дійств; провадження в молодіжне середовище досягнень світової християнської науки та 

культури; виховання у молоді поваги до минулого, пошук та збереження історичних документів, 

духовних, мистецьких та інших цінностей українського народу. 

Історія 

 УМХ є спадкоємцем і продовжувачем традицій українських молодіжних рухів, які існували в 30-х роках 

нашого століття під опікою Митрополита Андрея Шептицького. 

В 1932-1933 роках в Галичині була проведена грандіозна молодіжна християнська акція з однойменною 

назвою на честь відзначення 1900-ої річниці від Розп’яття, Смерті та славного Воскресіння Ісуса Христа. 

Завершальним акордом акції став масовий (за деякими даними 100-тисячний) з’їзд молоді у Львові 6 

травня 1933 року. 

 Етапи розвитку: 

  І. 1932–1933 рр. В програмі активізації Католицької Акції Вселенської Церкви було покликати до життя 

рух «Католицька Акція Української молоді» (КАУМ), який в окреслений період провів в багатьох містах і 

селах Галичини молодіжні масові зібрання «Українська молодь — Христові» (УМХ). Акція завершилася 

грандіозним 100-тисячним здвигом молоді у Львові 6 травня 1933 року. 

  II. 1939–1990 рр. Після драматичних подій Другої Світової війни, післявоєнного переділу Європи, в 

результаті якого весь український народ опинився в неволі під владою комуністичного тоталітарного 

режиму. Була заборонена Українська Греко-Католицька Церква, репресовані тисячі священиків монахів 

та мирян. В цих обставинах рух УМХ був перенесений на Захід. Протягом 1939-1990 років відбулися 

з’їзди, конгреси, фестивалі УМХ в багатьох країнах світу: Європі, Північній та Південній Америці, 

Австралії. 

  III. 1990–2004 рр. Сучасний етап. На останній стадії горбачовської «перебудови» ідея та рух «Українська 

молодь — Христові» знову повернулися в Галичину. 7–8 вересня 1990 року спільними силами 

духовенства, мирян, діаспори та представників підпільної Церкви в Україні у Львові знову відбувся з’їзд 

УМХ. Цього разу він зібрав 40 тисяч учасників і став провісником національного та духовного 

відродження. Через кілька днів після з’їзду 17 вересня 1990 року у Львові було утворено першу 

молодіжну організацію УМХ. Сьогодні рух УМХ поширений по цілій Україні. Утворено десятки теренових 

організацій та осередків. Що три роки організація проводить з’їзди УМХ, залучаючи до участі не лише 

греко-католицьку, а й представників усіх інших конфесій в Україні. 

  Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова. 

  Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі». 

   

ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)  

приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії! 
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НАША ПАРАФІЯ ОТРИМАЛА ТАКІ ГАРНІ ТА ПОТРІБНІ ПОДАРУНКИ 

ЗАСПОНСОРОВАНІ НАШИМИ ПАРАФІЯНАМИ 

 

 
Дерев’яна рамка з іконами 12-ох празників (для тетраподу) від п. Оксани Казан  

 

 
Шість електричних свічок (55см) для вівтарних хлопців від п. Оксани Казан 
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Два пензлики для мирування олією від Василя та Богдани Чайківських 

 

 
Біло-срібні священичі ризи від анонімних жертводавців 

 

ДУЖЕ ДЯКУЄМО УСІМ СПОНСОРАМ! НЕХАЙ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС! 
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МОЖЛИВО ХТОСЬ ХОТІВ БИ ЗАСПОНСОРУВАТИ НАСТУПНІ РЕЧІ ДЛЯ ПОТРЕБ ПАРАФІЇ, ЯКІ 

МИ ОТРИМАЛИ З УКРАЇНИ МИНУЛОГО ТИЖНЯ: 
 

Два водосвятні баки на 75 літрів кожний з підставками ($600 кожний)  

 
 

 

 

 

Чотири електричні лампади для намісних ікон іконостасу ($70 кожна) 
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Празник Господнього Богоявлення 

“Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб хреститися від нього” 

(Мт. З, 13). 

Свята Церква перед празником Господнього Богоявлення у богослуженнях звертається до своїх вірних: 
“Вифлеєм залишивши, преславне чудо, спішімо до Йордану душею гарячою і там побачимо страшне 
таїнство” (Світилен утрені з 3 січня). Це таїнство Господнього Богоявлення, це Хрещення Господа нашого 
Ісуса Христа в ріці Йордані. У цьому таїнстві Ісус Христос об’являє себе як Месію і Спасителя. Про Його 
Боже післанництво свідчить при Хрещенні сам Отець Небесний голосом із неба: “Ти єси Син мій любий, у 
тобі — моє уподобання” (Мр. 1, 11); свідчить Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на Нього; свідчить і 
святий Йоан Хреститель, вказуючи на Нього: “Ось Агнець Божий, який гріхи світу забирає” (Йо. 1, 29). 
Празник Господнього Богоявлення належить до найдавніших і найбільших празників нашого церковного 

року. На окрему увагу заслуговує назва, історія та об’явлення таїнства Пресвятої Тройці. 

НАЗВА ПРАЗНИКА 

Празник Господнього Богоявлення у перших віках християнства вважався збірним, бо стосувався кількох 
подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його божественність, а саме: його Різдва, поклону мудреців, 
Хрещення, чуда в Кані Галилейській і чудесного розмноження хліба. Тому й нашу назву “Богоявлення” 
треба розуміти у множині, бо вона означає празник святих Богоявлінь. 
У давнину на празник Богоявлення відбувалося урочисте хрещення оглашенних, яке називали також 
світлом або просвіченням, а оглашенні звалися просвічені. Звідси і празник Богоявлення звався 
просвіченням, празником світел і святими світлами, бо Ісус прийшов, щоб усіх просвітити. “Народ, який 
сидів у темноті, — читаємо у святому Євангелії, — побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні 
смерти, зійшло їм світло” (Мт. 4, 16). Деякі автори дотримуються тієї думки, що цей празник ще й тому 
звався празником світла, бо в час хрещення оглашенних Божий храм освітлювали великою кількістю 
свічок, які були символом світла пізнання правдивого Бога. 
Святий Григорій Богослов († 389) своїй проповіді на Богоявлення дає назву “Слово на святі світла явлінь 
Господніх”. Він її починає так: “Знову мій Ісус і знову таїнство… (себто знову новий празник після 
Христового Різдва), таїнство переможне й божественне, що звіщає нам небесну світлість! Бо святий день 
світел, що його ми дочекалися і удостоїлися празнувати, має за початок Хрещення мого Христа справжнє 
світло, що просвічує кожну людину, що приходить на світ” (Йо. 1, 9). А в наступній проповіді про святе 
хрещення він пояснює, що розуміє під просвіченням. “Учора ми празнували, — каже він, — пресвітлий 
день світел…, а сьогодні говоритимемо про хрещення і його благодійну дію на нас… Просвічення це 
підмога у нашій немочі, відложення тіла, прямування за Духом, спілкування зі Словом, виправлення 
створення, потоплення гріха, причастя світла, розвіяння тьми. Просвічення це колісниця, що підносить до 
Бога, співподорожування з Христом, скріплення віри, удосконалення ума, ключ царства небесного, зміна 
життя, скинення ярма, розірвання кайдан, зміна єства. Просвічення, — чи маю ще більше перелічувати? 
— це найкращий і найвеличніший з Божих дарів… Та цей дар, як і його Датель Христос, зветься багатьма 
різними іменами… Ми його звемо даром, благодаттю, хрещенням, помазанням, просвіченням, нетлінною 
одежею, купіллю відродження, печаттю і всім, що для нас гідне почести”. 
Західна Церква в давнину звала Господнє Богоявлення днем появи або появ і в його святкуванні 
звеличувала такі події: появу звізди, поклін мудреців, хрещення Ісуса та чудо в Кані Галилейській. Святий 
Августин († 430) у своїй проповіді на Богоявлення каже: “Сьогодні ми празнуємо таїнство Богоявлення у 
світі. Сьогодні Бог і на небі у звізді дав вістуна про своє Різдво, і хрещенням у Йордані освятив води для 
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обнови людського роду, і в Кані Галилейській на весіллі змінив воду у вино, і п’ятьма хлібами наситив 
п’ять тисяч людей”. 

ІСТОРІЯ РОЗВОЮ ПРАЗНИКА 

Празник Господнього Богоявлення, крім празника Пасхи і Зіслання Святого Духа, належить у Східній 
Церкві до найдавніших. Його почали святкувати в кінці II або на початку III ст. Про нього згадує у своїх 
творах святий Климент Олександрійський († 215). В Апостольських постановах, творі IV століття, про цей 
празник сказано: “Нехай празнують празник Богоявлення, бо того дня явилося Христове божество, про 
яке свідчить Отець при хрещенні і Святий Дух у виді голубині, вказуючи на Христа”. Про подію 
Богоявлення у III столітті говорять у богослуженнях святий Іпполит Римський († κ. 235) і святий Григорій, 
Неокесарійський Чудотворець (І 270), а в IV ст. в дні цього празника святий Григорій Богослов, святий 
Йоан Золотоустий, святий Григорій Ниський, святий Августин та инші Отці Церкви мали гарні духовні 
науки. 
Празник Богоявлення зі Сходу переходить на Захід. Календар 
Філокала 354 року ще не має празника Богоявлення. У 361 році його вже святкують у Галлії, нинішній 
Франції, 383 року — у Північній Італії, потім в Іспанії, за святого Августина — у Північній Африці і близько 
400 року — в Римі. 
Святі Отці і проповідники Західної Церкви, а саме: Павлин з Нолі, Хрисолог з Равенни й Ісидор із 
Севільський на Богоявлення щораз більше наголошують про поклін мудреців. З часом на Заході 6 січня 
стає празником Трьох Царів, а пам’ять Христового Хрещення переходить на 13 січня. 
В історії святкування Господнього Богоявлення на Сході можна розрізнити три періоди. У першому періоді 
упродовж III ст. празник містить у собі Христове Різдво, Хрещення, поклін мудреців і чудо в Кані 
Галилейській. У другому періоді — IV століття — серед згаданих подій Христове Різдво посідає перше 
місце. У третьому періоді, кінець IV сторіччя, празник Христового Різдва й поклін мудреців відокремлюють 
від Богоявлення і переносять на 25 грудня. Шосте січня стає тільки днем празника Христового Хрещення. 
Празник Богоявлення за цісаря Теодосія Молодшого († 450) стає державним святом. 
У Східній Церкві це свято належить до 12 великих празників. В Апостольських постановах про 
Богоявлення сказано: “Хай буде у вас у великій пошані день, у якому Господь явив нам божество”. Він має 
4 дні перед- і 8 днів попразденства. Службу празника уклали Анатолій Константинопольський (V ст. ), 
Софрон Єрусалимський (VII ст. ), Косма Маюмський, Йоан Дамаскин і Герман Константинопольський (VIII 
ст. ), Йосиф Студит (IX ст. ). 

ПРАЗНИК БОГОЯВЛЕННЯ І ТАЇНСТВО СВЯТОЇ ТРОЙЦІ 

Празник Господнього Хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої святої віри — 
таїнство Пресвятої Тройці. При Христовім Хрещенні об’явилася Пресвята Тройця, яка посвідчила про Його 
божество. На третьому часі в навечір’я празника читаємо: “Тройця, Бог наш, себе сьогодні нероздільно 
явила, бо Отець об’явленим свідоцтвом заявив споріднення. Дух же у голубиному виді зійшов із небес, 
Син свою пречисту голову склонив Предтечі і хрестившись, визволив людей із неволі, бо Він 
чоловіколюбець”. На стиховні литії празника співаємо: “На Йордані Йоан, бачачи Тебе, як ішов Ти до 
нього, говорив: “Христе Боже, чому Ти до слуги прийшов, не маючи скверни. Господи? У чиє ім’я Тебе 
хрещу: Отця? але Його Ти носиш у собі: чи Сина?, але Ти сам воплотився; чи Духа Святого?, і цього Ти 
знаєш устами давати вірним. Ти, що явився, Боже наш, помилуй нас”. 
Наш слов’янський Пролог 6 січня подає глибоке Слово святого Прокла, патріярха царгородського, на 
Хрещення Ісуса Христа. Віру святої Церкви у Христове божество він вкладає в уста святого Йоана 
Хрестителя: “Як осмілюся простягнути свою руку на голову Того, що все удержує? Як осмілюся діткнутися 
Того, що перед Ним тремтять ангельські хори? Як осмілюся приступити до Того, що до Нього не сміють 
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серафими наблизитися? І тому з острахом кличуть: свят, свят, свят. Справді повне небо слави Твоєї і земля 
чудес Твоїх. Як осмілюся приступити до Неприступного, перед яким дрижать херувими і всі воїни небесних 
сил? Як осмілюся хрестити Творця природи? Як осмілюся хрестити Того, що перед Ним небо жахається?.. 
Як осмілюся хрестити Того, що його породила Чиста Діва Марія і по різдві залишилася дівою?.. І скажу: Ти 
Господи, Господь, а я раб. Ти Творець, а я творіння. Ти Сонце, а я зоря. Ти Пастир, а я вівця. Ти Цар, а я 
воїн. Ти світло, а я світильник. Ти Архиєрей, а я земний… Я смертний, а Ти безсмертний… ” І діткнувся 
Йоан пречистого верху Господнього, хрестив одного із Святої Тройці. І зараз побачив створене небо і Духа 
Святого, що сходив і йшов на Нього”. 
Святий Григорій Богослов у проповіді на Богоявлення так окреслює таїнство Пресвятої Тройці: “Бог 
ділиться, так би сказати, нероздільно, і лучиться розділено, тому що Божество є єдине в Трьох і одне є 
Три, в котрих Божество, або, точніше кажучи, котрі є Божеством… Отець є Отець і безначальний, тому що 
не має початку ні від кого. Син є Син, і не є безначальний, тому що від 
Отця. Але коли початок будеш розуміти щодо часу, то і Син є безначальний, тому що Творець часу не під 
часом. Дух є справді Дух Святий, що виникає від Отця, але не як Син, тому що виникає не через родження, 
але через походження”. 
Святий Йоан Золотоустий, заохочуючи нас до віри в Пресвяту Тройцю, каже: “Наша віра — трон душі, 
основа життя, безсмертний корінь. Животворний корінь віри — Отець, нев’януча гілка — Син, 
безсмертний плід — Дух Святий, Тройця проста, нескладна, невимовна, незбагненна, нероздільна за 
схожістю, достойністю, дією, божеством і величчям; роздільна ж — за особами та іменами, але єдина по 
суті і силах. Тройця існує споконвіку, не від початку одержала буття. Вона — безпочаткова, вічна, 
нестаріюча, безсмертна, нескінченна”. 
Кожного дня наша свята Церква на початку утрені віддає Пресвятій Тройці величне славослов’я співом: 
“Слава святій Єдиносущній, Животворящій і нероздільній Тройці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків”. 

о. Юліян Катрій, ЧСВВ ” Пізнай свій обряд” 

 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Свято Богоявлення  
Іван Хреститель до своїх сучасників звернувся із закликом про покаяння, про переміну життя. 

Відправною точкою після покаяння ставало хрещення, після чого люди мали провадити праведне 

життя. Тим, хто до нього приходив, Іван подавав конкретні вказівки щодо життя: багатим слід свої 
багатства розділити із вбогими, збирачі податків не мали збирати більше, як призначалось, 

солдати мали перестати грабувати. Своєю увагою Іван не оминув і фарисеїв, які були серед його 

слухачів: «…він до них мовив: «Гадюче поріддя! Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? 

Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати: Маємо за батька 
Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити (до життя) дітей Авраама. Сокира 

вже при корінні дерев: кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть…» 

(Мт.3:7-10). 

Покаяння означає «поворот». Пророк Єзекиїл пояснював, що Бог хоче, щоб його люди навернулись: 

«Наверніться… відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших» (Єз. 14:6). Інший пророк, пророк Ісая 

відкрив нам, що Бог хоче, щоб ми звернулись до Нього: «Оберніться до мене і спасетеся… бо я Бог, і 

іншого немає» (Іс. 45:22). 
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Через Біблію Бог закликає нас відвернутись від наших гріхів, наших невдач та помилок, звернутись 

до Нього, бо тільки Він здатен врятувати нас. 

Іван проповідував, що скоро прийде День Господній, день, коли Бог навідається до Свого народу. 

Іван бачив, що народ не готовий до цієї зустрічі, а тому закликав народ до покаяння, як символ 
переміни життя він омивав людей у Йордані. 

Іван Попереджав народ: «Я вас хрищу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене 

потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас христитиме Духом Святим і вогнем. Лопата 

вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем 

незгасним» (Мт.3:11-12). 

Народ очікував, що прихід  Бога буде подібний до сильного вибуху, до спалаху вогню та світлі. 

Натомість Бог приходить до людей як беззахисне немовля, котре намагаються вбити. І на Йордані 
Ісус Себе більше ототожнює із людьми, котрі потребують покаяння, аніж із Богом, котрий всіх 

судить. 

Іван збентежений: до нього приходить христитись Той, Хто мав Сам всіх хрестити, до нього 

приходить Той, Хто мав «очистити тік свій та зібрати свою пшеницю до засіків, а полову спалить 
вогнем незгасним» (пор. Мт.3:11-12). Легко зрозуміти чому Іван не хотів хрестити Ісуса. Іван 

проповідував хрещення на прощення гріхів, а перед ним стояв Ісус безгрішний Агнець Божий. 

У відповіді Ісуса Іванові розкривається Божий задум щодо нас людей. Так, Ісус прийшов, щоб 

виконати той Завіт, про який Бог ніколи не забував. І в ньому говориться про Божий суд над злом, 
про спасіння тих, що каються. Якщо Ісус має це все звершити, то йому слід ототожнити Себе із 

людьми, що каються, жити їхнім життям та померти їхньою смертю. 

Хрещення було потрібним для грішників, для брехунів, перелюбників, злодіїв, Ісус занурюється в 

ті Йорданські води, ніби говорячи: «Я з ними». 

Іван проповідував хрещення із покаянням на прощення гріхів, але Ісус надав цьому зовсім нове 

значення. Апостол Павло про це писав так: «Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса 

охрестилися, у смерть його христилися? Ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб, як 
Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям» (Рим. 6:3-4). Через води 

хрещення Ісус ототожнює Себе із нами, але через води хрещення і ми із вами стаємо подібними до 

Нього. 

У навечір’я Різдва та Богоявлення на Великому Повечір’ї Церква торжественно співає: «З нами Бог, 
розумійте, народи, і покоряйтеся: Бо з нами Бог». Цим співом ми визнаємо, що Той, Хто народився в 

вертепі, Той, Хто на Йордані покірно схилив голову перед Іваном та стояв поруч із грішниками, Той, 

Хто їв та пив із тими, кого всі відцурались, дружив із митарями, грішниками та блудницями, Той, 
Кого зрадили і  покинули друзі, Той, Кого несправедливо осудили та видали на розп’яття, Той, Хто 

страждав і помер як людина, але воскрес, Той, про Кого говорили всі пророки: Еммануїл, – що 

значить з нами Бог. Бог є із нами. 

І якщо ми підемо за Христом в покаянні та хрещенні, то зможемо почути той самий голос, що колись 

на Йордані злинув із неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав» (Мт. 3:17). Якщо ми навчимось 

відкладати власні справи, а йти за цим голосом, то нам буде даровано побачити Отця Небесного, 

Котрий прийме нас за своїх дітей. 
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Душпастирські відвідини з Йорданською Водою 

Крім Святих Тайн, які встановив Ісус Христос, Церква встановила різного роду благословення, для Божої 

допомоги людині в туземному житті та обмеженні впливу злого духа. Число таких благословень не є 

обмежено, але пристосовано до потреб кожного поодинокого випадку. 

Маємо наприклад благословення: поля, пасіки, дому, зілля, овочів і т.д. Між тими численними 

благословеннями не останнє місце займає: Душпастирська візитація з Йорданською Водою. Ця практика 

має початок в самому Господі Нашому Ісусі Христі. З Святого Письма знаємо, що сам Ісус Христос 

відвідував доми. Читаємо, що перебував в домі Лазаря, де Марта скаржилась на свою сестру Марію, що 

та не допомагає їй слугувати при столі. Знаємо, що відвідав дім митаря Закхея, який обіцяв направити всі 

заподіяні кривди. Був в хаті фарисея Симона, і навіть докоряв йому, за то що не прийняв Його належно, а 

явна грішниця Марія Магдалина виявила більший знак покори та вшанування. Якщо так робив Христос, 

то нічого дивного, що й Церква вказує священикам відвідувати доми своїх парафіян. 

Хто вас приймає, Мене приймає (Мт 10,40) — сказав Ісус до Апостолів. Наказав також: «Коли до якого 

дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир дому цьому! Якщо там живе людина гідна миру, ваш мир залишиться 

на ньому» (Лука 10,5-6). Прихід священика з душпастирськими відвідинами є актом публічного визнання 

віри, а рівно ж знаком єдності та живого зв'язку домашньої Церкви з Церквою парафіяльною а тим самим 

єпархіальною та вселенською. 

Церква здавна звершує Велике освячення води. Звершується освячення води на згадку Хрещення 

Господнього, Котрий освятив водну природу, Своїм приходом. Йорданське освячення води бере свій 

початок в Єрусалимській Церкві, і в ІУ-У ст. звершувалося тільки в ній одній, де був звичай виходити на 

річку Йордан для водосвяття на згадку про Хрещення Спасителя. Освячення води згодом переходить в 

Церкву на загал і здійснюється на річках, озерах, водоймах, джерелах і колодязях, від чого отримало назву 

"ходіння на Йордан"), бо Христос хрестився поза храмом. 

Складення Чину освячення води приписують апостолу і євангелисту Матею. Кілька молитв на освячення 

води склав св. Прокл, архієпископ Константинопольський. Кінцево чин був сформований св. Софронієм, 

патріархом Єрусалимським. А ось про освячення води в свято згадує вже вчитель Церкви Тертуліан і св. 

Кіпріан. 

Святість води очевидно для всіх проявляється одинаково і в тому, що вона довгий час зберігається свіжою 

і не портиться є цьому ствердженням. Ще в  IV  ст.   про  це  в  розмові  на Хрещення  (розмова37-а)  говорив  

св.   Іван Золотоустий: "Христос    хрестився і освятив природу води, і тому в свято Хрещення всі, хто 

набрали води опівночі, приносять її додому і зберігають  - увесь рік. 1 так вода в природі своїй не псується 

від довгого часу зберігання, часто  і  три роки  залишається  свіжою;  і  після такого  тривалого  часу  не 

поступається водам, які тільки набрали з джерела." Цю святиню Церква використовує: для окроплення 

храмів і будинків. З цією водою і Хрестом священнослужителі в свято Богоявлення відвідують оселі своїх 

парафіян, окроплюють їхні оселі, і таким чином, розповсюджують благословення і освячення, почавши з 

храму Божого, на всіх дітей Церкви Христової. 

Душпастирські відвідини з Йорданською Водою мають своє глибоке та важливе значення. Такі 

душпастирські відвідини допомагають священикам краще пізнати парафіян, їх сімейну ситуацію, 

проблеми та турботи для того, щоб правильно організувати подальшу роботу на парафії, знайти потрібну 

пораду та допомогти сім'ям. Також, такі візити священика дають можливість парафіянам ближче 

познайомитися з парохом, налагодити з ним кращий контакт, щоб надалі сміливіше звертатися до нього 

при різних потребах, з проханнями, пропозиціями та питаннями. 
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ЧИ ШТУЧНО ЗАЧАТА ДИТИНА МАЄ ДУШУ? 
Чи має таку ж душу, як і усі інші діти, дитина, зачата штучно? Чи є гріхом народження такої дитини? Чи 
можна таку дитину хрестити? Ці та подібні питання можна почути у християнському середовищі. 

Щодо методів штучного зачаття або допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в християнському 
суспільстві нерідко побутує одна з двох протилежних по суті думок: 1) народження дитини – благо, 
тому методи штучного зачаття попри свою «штучність» ведуть до доброї мети, а, отже, є оправданими; 
2) Церква різко забороняє все, що штучне в дітородженні, тому всі методи штучного зачаття є 
гріховними. Насправді ні перша, ні друга позиція не відображає морального вчення Церкви у цьому 
питанні. Так, дійсно, народження дитини є благом, але замало лише благої мети, аби вчинок людини 
назвати благом. Іншими словами, залишається абсолютно чинним принцип «Мета не оправдовує 
засобів». З іншого боку, не є правдою те, що християнство відкидає цінність людського технічного і 
біомедичного прогресу, тому все штучне, що творить людина, вважає морально злим. Правда у тому, 
що Церква з трепетом і благоговінням ставиться до кожного людського життя на всіх його етапах, а 
тому радикально протистоїть різним маніпуляціям, пов’язаним з  життям людини. Так-от, чи є ДРТ 
одним із видів маніпуляції людським життям на його перших етапах, чи є радше терапією неплідності? 
Чи всі методи штучного зачаття заслуговують на одну і ту ж моральну оцінку? 

Найперше слід розрізнити ДРТ гомологічні (зачаття відбувається у межах подружжя) і гетерологічні 
(зачаття відбувається за участі донора). Зрозуміло, що християнство не вважає народження дитини 
привілеєм когось іншого, ніж чоловіка і жінки, поєднаних у подружжі. Тому залучення донорів сімені, 
яйцеклітини чи лона (сурогатна матір) неприйнятне. Адже дитина має право народитись у сім’ї, а не у 
кооперації трьох чи чотирьох людей. Іншими словами, участь третьої сторони у подружньому 
дітородженні неприпустима, адже руйнує як святість подружжя, так і право дитини народжуватись у 
сім’ї. 

Друга лінія розмежування в ДРТ стосується інтра- і екстракорпоральних видів штучного зачаття. 
Інтракорпоральні – це ті техніки, які передбачають зачаття дитини в тілі матері, екстракорпоральні – 
поза тілом матері (в пробірці). Чому для християнської моралі це суттєва різниця: в тілі чи поза тілом? 
Тому що людське життя надзвичайно гідне і, отже, вимагає гідного простору для зачаття. Хіба можна 
зрівняти тіло – «храм Святого Духа» (1 Кр 6, 19) і пробірку – посудину? І якщо перше є дійсно гідним 
простором для початку нового людського життя, то останнє не наводить на якусь іншу думку, ніж 
аналогія до звичайного виробництва на фабриці. Тому всі екстракорпоральні ДРТ недопустимі. Є, 
окрім згаданого, ще й інші аргументи проти такого виду штучного зачаття. Наприклад, йде мова про 
так званих «надлишкових» ембріонів та їхню подальшу долю. Адже для того, щоб успішно народилось 
одне-двоє дитят, зачатих у пробірці, зазвичай гине або перебуває у замороженому стані біля десятка 
інших. Так трапляється тому, що ефективність ЕКЗ (екстракорпорального запліднення) без зачаття 
«надлишкових» ембріонів є вкрай низькою. Натомість наявність «надлишкових» ембріонів творить 
серйозну проблему: що з ними робити, щоб пошанувати їхню людську гідність? Єдиним морально 
добрим виходом із ситуації є дозволити рідній матері пізніше їх виносити і привести у світ. Але ж матір 
часто на таке неготова ні психічно («надлишковими» зазвичай стають ті ембріони, які демонстрували 
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гірший розвиток, тобто є велика ймовірність патологій), ні тілесно (після втручань у свій організм 
(гіперстимуляція овуляції) нерідко жінка не здатна виношувати в подальшому дітей або принаймні таке 
виношування є важким для неї). Тому найчастіше такі «надлишкові» діти просто гинуть (в різний спосіб: 
стають пожертвувані науці або індустрії чи стають донорами клітин) або ж залишаються 
замороженими. Звичайно, такі маніпуляції людським життям на його перших етапах цілком 
неприпустимі. 

Іншою проблемою, пов’язаною з ЕКЗ, є зачаття людини не стільки батьками, як лікарем. Чому так? Бо 
ж батьки особово не задіяні в процес зачаття їхньої дитини. Під час процесу зачаття дитини вони 
можуть перебувати дуже далеко одне від одного, а навіть можуть і не знати одне одного чи хтось з 
них або й двоє можуть бути навіть неживими на той час. Бо ж не є важливою для ЕКЗ особова 
заангажованість батьків, натомість є важливими їхні статеві клітини. Такі клітини можна, наприклад, 
взяти від «донорів», які ніколи взаємно не зналися, або від неживих «донорів». То хто є автором 
зачаття? Батьки чи лікар? 

Є ще й інші моральні проблеми, які виникають із зачаттям дитини поза тілом матері, як-от 
перетворення зачаття у суто технічний, а не таїнственний процес, деперсоналізація дитини, слабке 
здоров’я зачатих в пробірці дітей тощо. 

Підсумовуючи вище сказане, слід ствердити, що морально допустимими можна вважати лише 
гомологічні інтракорпоральні методи штучного зачаття і то при дотриманні певних вимог, а саме що 
дітородження є  результатом подружньої близькості, а не діяльності лікаря (лікар може бути лише тим, 
хто допомагає процесу зачаття увінчатися успіхом, але не виконує провідну роль). Прикладом 
морально допустимої технології штучного зачаття є штучна інсемінація (лікар проштовхує сім’я 
чоловіка статевими шляхами жінки). Деякі моралісти вважають морально допустимою також 
технологію GIFT. 

Зачаття та приведення у світ дитини у християнстві завжди розумітиметься як велике таїнство початку 
буття образу Божого, по благодаті безсмертного. Будь-які спроби маніпулювати життям і здоров’ям 
малого розмірами і віком, але не малого суттю образу Божого вважаються неприпустимими. Дитина, 
зачата штучно, звісно, має людську душу (інакше не могла би бути людиною) і звісно, що її потрібно 
хрестити (якщо батьки виконують вимоги, які стосуються прийняття цього таїнства), але процес зачаття 
такої дитини може бути дуже гріховним, про що йшлося вище. Водночас слід ствердити, що ДРТ не є 
терапією, бо ж оминають проблему безпліддя, а не вирішують її. 

Церква не противиться тому, що штучне, Церква противиться тому, що протиприродне і 
протитаїнственне. 

Марія Ярема 

доктор біоетики 

старший викладач кафедри богослов’я УКУ 
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«Ісусе, Хто Ти?» 

 Ось уже більше як дві тисячі років людство турбує питання: “Ким був Ісус із Галилеї?”. Напевно, жодна 

постать в історії людства не викликала скільки протиріч та питань? Навіть у часі Свого земного життя над 

особою Христа точилось чимало суперечок, недаремно Він одного разу спитав Своїх учнів: “За кого Мене 

мають люди?” (Лк. 9,18). 

Ким Христос був? Ким він є особисто для мене? 

Ці питання рано чи пізно турбують практично кожну людину. 

Ісус був реальною людиною, як і кожен із нас. 

Господь сміливий без нахабства. Він щедрий без вихваляння і співчутливий без сентиментальности. 

Можемо сказати, що в Ньому ми побачили ту цілісну людину, яка від початку була у задумі Бога Отця. Він 

був не тільки досконалою, ідеальною людиною, але Він залишався просто людиною. Він знав, що таке 

втома, голод, біль, а також ситість, радість від подорожей, солодкість відпочинку. Йому також відомо все, 

що може бути назване людським, окрім гріха. 

Був спокушений сатаною, був подібний до нас у всьому, окрім гріха. 

Ось ці слова «окрім гріха» здатні наш розум ввести просто у ступор. Ми настільки споріднилися із гріхом, 

навіть у певній мірі зрослись із ним, що для нас є таємниця, що означає бути без гріха, будь-яка сфера 

людського життя є отруєна гріхом, і має Господь рацію, коли говорить про Себе, що журиться, що не 

бачить “добра у добрі”. 

Безгрішність ми можемо побачити та зрозуміти тільки у Христі. Ми не можемо захоплюватися Христом 

історичним, не можемо просто захоплюватися Його внеском у вчення про моральність та етику, не 

можемо вивчати Його притчі як приклад античної літератури… Якщо захоплюватися Ним тільки здалеку, 

то це все буде тільки маячнею, це буде мати тільки вигляд віри та духовності. Про Христа не слід тільки 

говорити чи читати… Христом потрібно жити, Христом потрібно живитися, бо Він є Хліб, котрий зійшов із 

Небес, Він є лікарем наших виразок, якими вкриті наші душі. 

Ми можемо тільки здогадуватися, що відчував Ісус як Людина, живучи на землі, що тривожило Його, що 

оточувало Його і впливало на Його безгрішну душу. 

Хоч Його оточували натовпи людей, насправді, Він завжди залишався самотнім, Його переслідували і 

проти Нього сплітали сіті інтриг… Адже дуже часто ми буваємо оточені густою хмарою нерозуміння, нам 

страшно, нам боляче, і ми знаємо, що ми помремо… 

У Євангеліях ми можемо зустріти такі слова: «хотіли вбити Його»; «І ще більше хотіли вбити Його»; «і 

шукали схопити Його»; «Тут знову юдеї схопили каміння, щоб побити Його»; «За що хочете вбити Мене?». 

Ці слова передають нам глибину всіх подій, які оточували Христа. А все це тому що гріх намагався 

зацькувати Безгрішного, все тому, що людина хотіла пролити кров чергового праведника… 

На людський погляд, три роки, які Христос провів у подорожах та у проповіді – це надто короткий термін, 

але три роки очікування смерті – це надто довго. Від звуку Його слів мертві воскресають і демони тікають, 

але живі люди раз-у-раз хапаються за каміння, а книжники поспішно відходять, щоб радитися про зручний 

спосіб усунення «цієї Людини». Хіба це не жахливо? Чи відчуваємо ми цей жах? Чи помічаємо, як Він 

проходить через всю історію? Адже, що таке історія, як не боротьба гріха і святості? 
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Господь віддав Себе вповні людині, втілившись, Він поєднав людей із Богом, та, нажаль, людина звикла 

знущатись над своїми родичами, а цього нового родича їм треба вбити. Він знає це. Його взяття під варту, 

знущання і смерть були з Його боку добровільними. Їх не було б, якби Він не захотів цього. Але ж для 

цього Він і прийшов. Тут знову згадаємо, що Він — не просто Всемогутній Бог у людській подобі, але й 

справжня людина, «просто людина». Отже, Він жив три роки в умовах постійної небезпеки, в атмосфері 

неминучої тривоги, яку породжує небезпека. Чи був Він завжди царствено-спокійний, чи нерви Його 

знали напругу в передчутті небезпеки? 

Ми, забиті по вінця телевізійним сміттям, так часто дивимося фільми, де когось хочуть убити, і цей хтось 

тікає, переховується, шукає допомоги в різних людей. Ми лоскочемо свої нерви чужим награним страхом, 

сидячи у зручних кріслах, і спостерігаємо за тим, як вдається герою обманути ворогів і лишитися живим. 

А нам варто згадувати хоча б інколи про те, як мучився Господь в очікуванні неминучих страждань, заради 

яких Він і прийшов у цей світ. Він так і казав: “Хрищення маю я прийняти й як мені важко, докіль воно не 

здійсниться“ (Лк. 12, 50). 

Він був досконалою людиною, але не переставав бути Богом. 

Як Бог Він знав думки людських сердець, і це приносило Йому додаткового болю, Він іде на розп’яття, 

Його друзі, апостоли сперечаються: хто буде більшим у Його царстві. Спосіб Його думок і їхніх розділені 

прірвою, і чи не про це казав Ісая? — Наскільки небо віддалено від землі, настільки Його думки віддалені 

від наших думок. 

Ісус, Син Божий, який показав нам Отця: “Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому 

лоні, – той об’явив” (Ів. 1,18). 

Люди приходили до Нього і йшли від Нього. Солодкість слів вабила, а суворість вимог відштовхувала. То 

могутнє тяжіння, то несподіване відштовхування. Постійна атмосфера сумнівів: «Чи може із Назарету бути 

щось добре?» 

Прив’язувало до Нього щось невисловлене, нелогічне, як у Андрія, котрий запитував: “Равві, де Ти 

живеш?“ (Ів. 1,38). А відштовхувало щось холодне, розумне, народжене книжним знанням: “Не від Бога 

Цей Чоловік, тому що не дотримується суботи“ (Ів. 9,16). Або: “Роздивись і побачиш, що з Галилеї не 

приходить пророк“ (Ів. 7,52). 

Одні вважали, що Він добрий, а інші думали, що тільки баламутить народ. Ми чумо слова Господа “Я 

люблю вас” і ми тягнемось до Нього, але через деякий час Він до нас звертається: “Коли хтось хоче йти 

за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною.  Бо хто хоче спасти 

свою душу, той її погубить; а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе” (Мк. 8,34-

35). Чуючи такі слова, ми ображаємося на Нього, бо хто може слухати такі жорстокі слова. 

Ми історію ділимо до народження Христа і після народження Христа, та й певний розділ історії ми 

називаємо християнською. Ціле наше життя – це пошук Бога, а точніше – це Бог, це Ісус шукає нас як 

загублу вівцю… Він шукає… а ми від Нього втікаємо… а коли нам весело, то ми, взагалі, забуваємо про 

Нього, забуваємо про Його існування. Але, коли у нас проблеми, коли нам тяжко, самотньо ми зразу 

згадуємо, ми зразу стаємо надто релігійними, а в результаті можемо почути від нього “…Ідіть від мене 

геть…”  (Мт. 25,41). 

Його переслідували, на Нього зводили наклепи, не розуміли Його… Він жив у постійній загрозі смерті і 

врешті-решт зробив все те за ради чого прийшов – помер за наші гріхи та Воскрес. 



   
 

 26 of 26  
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 15 СІЧНЯ: Передсвяття Богоявлення. Св. Сильвестра, папи Римського 

09:00    +Ганна, Анна, Микола, Михайло, Катерина, Тетяна, Микола, Роман (2) 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 16 СІЧНЯ: Неділя перед Богоявленням. Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія 

08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та Віктора 
10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні) 

ПОНЕДІЛОК, 17 СІЧНЯ: Собор свв. сімдесяти апостолів. Прп. Теоктиста ігумена, що 

в Кукумі Сікелійській. 
19:00              +Ярослав Колодій - Юрій Данилів з родиною (715) 

ВІВТОРОК, 18 СІЧНЯ: Навечір’я Богоявлення. Свв. мчч. Теопемпта й Теони 

09:00  Особливе прохання - отець Роберт Гитченс 

Мале свячення води 

18:00  Велике Повечір’я 

СЕРЕДА, 19 СІЧНЯ:  Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
09:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

Велике Йорданове благословення води перед церквою 

19:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 

ЧЕТВЕР, 20 СІЧНЯ: Собор св. славного прор., предтечі і хрестителя Господнього 

Йоана 

09:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00  +Роман, Василь, Віктор, Наталка, Василь, Богдан, Мирон, Микола, Михайло,  

 Катерина, Федір, Поліна, Олексій, Катя, Микола, Анна 

П’ЯТНИЦЯ, 21 СІЧНЯ: Прп. Юрія Хозевіта. Св. Еміліяна, ісп. Прп. Домніки 

09:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян   

СУБОТА, 22 СІЧНЯ: Св. мч. Полієвкта 

09:00    +Ярослав Колодій - Юрій Данилів та родина (714) 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 23 СІЧНЯ: Неділя по Богоявленні. Мчч. Пратулинських: Вінкентія, Никити, 

Йоана, Константина, Михаїла, Онуфрія, Филипа, Максима, Даниїла, Константина, 

Вартоломея, Луки й Ігнатія 

08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та Віктора 

10:00  Пастирський візит Митрополита Бориса. Архиєрейська Свята Літургія. 

Посвячення парафіяльного дому. 
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