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Томина Неділя
Тропар, глас 7: Хоч запечатаний був гріб,* як життя із гробу возсіяв Ти, Христе Боже,* і, хоч
замкнені були двері,* ученикам представ єси, як воскресення всіх,* дух правий через них
обновлюючи нам,* по великій Твоїй милості.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 8: Доплитливою десницею* життєдайні Твої ребра Тома перевірив, Христе Боже,* бо,
хоч замкнені були двері, як Ти увійшов,* він із іншими апостолами кликав до Тебе:* Господь єси і
Бог мій.
Прокімен, глас 3:
Великий Господь наш і велика сила Його,* і розумові Його немає міри.
Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай буде солодке буде хваління.
Великий Господь наш і велика сила Його,* і розумові Його немає міри.
Діянь святих апостолів читáння (5, 12-20).
В тих днях руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно у
притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати, але народ хвалив їх вельми.
Віруючих дедалі більше й більше приставало до Господа, сила чоловіків і жінок; так що й на вулиці
виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай тінь його на кого з них
упала. Сила людей збиралась і з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили
нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді первосвященик і всі ті, що були з ним, – була то секта
садукеїв, – і повні заздрощів, наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але
вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив: Ідіть, станьте в храмі і говоріть
до народу всі слова життя цього.
Алилуя, глас 8:
Прийдіте, возрадуємося Господеві,* воскликнім Богу Спасителеві нашому.
Бо Бог - великий Господь* і цар великий по всій землі.
Від Йоана святого Євангелія читáння. (20, 19-31).
Коли настав вечір, того самого дня, першого в тижні, і двері були замкнені там, де були учні, зі
страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам! Сказавши це, показав їм
руки й бік. І зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: Мир вам! Як мене послав Отець,
так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите
гріхи – відпустяться їм, кому ж задержите – задержаться. Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище
Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали: Ми бачили Господа. Він
відповів: Як не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і
коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю! По вісьмох днях учні його знову були в домі, і Тома
був з ними. Увіходить Ісус – а двері були замкнені – і стає посередині й каже: Мир вам!Потім каже
до Томи: Вложи сюди твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою руку і вклади її у бік мій. І
не будь невіруючий, але віруючий! Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій! Каже йому
Ісус: Тому що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили й увірували! Багато ще й інших чудес
сотворив Ісус на очу своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що
Ісус – Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в його ім'я.
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Замість Достойно
Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес
тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться.
Ірмос, глас 1: Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й
веселися, Сіоне. А Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.
Причасний
Похвали, Єрусалиме, Господа,* хвали Бога Твого, Сіоне. Алилуя, тричі.

****************************************
ОГОЛОШЕННЯ

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ПРОСИМО МАТИ МАСКИ У ЦЕРКВІ у зв’язку з вірусом COVID-19.
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, 1 травня.

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю,
1 травня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 1
травня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 3 травня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 4
травня, з 9 до 12 год.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі св. Марії о 13:00.
Зустрічаємося біля статуї Пресвятої Богородиці для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні
благословення.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі LAWNVIEW (Rockledge) о
15:30. Зустрічаємося біля прапора для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні благословення.

Усі, хто просив свідоцтва про хрещення просимо звертатися до Владики Андрія.
СВЯТО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЮРІЯ випадає у п’ятницю, 6 травня. Буде дві Святі Літургії - о 9
та 19:00 год.

МОЛИТВА з спільнотою МАТЕРІ В МОЛИТВІ буде цієї п’ятниці о 20:30.
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ВЕЛИКА ПОДЯКА СПІЛЬНОТІ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” за встановлення та прикрашення
Господнього Гробу у Страсний Тиждень та придбання квітів за кошти зібраних спільнотою
Українська Молодь Христові у Квітну Неділю.

ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з
18:00 і щосуботи з 14:30. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою
інформацією.

ЗБІРКА НА ЗАКУПІВЛЮ медичного обладнання для війського шпиталю проводиться зараз у
нашій парафії. Прошу залишати ваші пожертви у великому прозорому ящику ззаду церкви.

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.

ОГОЛОШЕННЯ
У квітні звільняється помешкання у головному парафіяльному будинку. Помешкання є зручне для
проживання родини. Замість оплати проживання родина буде виконувати парафіяльні
господарські обов’язки. Зацікавлених просимо звертатись до Ігоря Сидоряка або Юрія Бейзика.

НАША ОНОВЛЕНА ПАРАФІЯЛЬНА СТОРІНКА вже працює: www.mykhailivka.org
ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ: Якщо Ви бажаєте отримувати бюлетені в електронній версії,
просимо надіслати повідомлення на скриньку parish@mykhailivka.org.

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та
обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
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.
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 Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.

Організація “Анонімні Алкоголіки” 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
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК
ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА
МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ
Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com
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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Dear Friends:
Please visit our new website at Error! Hyperlink reference not valid. .
St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church would like to thank all of you who already visited and
continue visiting our website. If you have not visited our website, please visit us. In About Us section on the
menu bar, you will learn more about our mission, our history, our priests, our parish coucil, and most of all our
extraordinary parishioners and their unique talents. When you read about our history, you will understand why
our church is one of the strongest Ukrainian Catholic congregations in America. We are strong because our
church is passionate about God and about our people. We are strong in our faith. We are strong in our
commitment to God and to people. We are strong in our dedication to others, but we can be stronger if you give,
share, and bring your faith, your strength with you to us. We will grow, expand our faith because we feel that
our congregation meets our spiritual needs. We invite you to experience presence of God, joy, inspiration in the
services our church provides. Visit us, worship with us, volunteer with us to help those whom God cares about.
In your gives, you will experience a lot of takes. One of the most important takes will be that you will feel
God’s presence, joy, new inspirations.
We once again invite you to visit our website, learn about our successes, and please tell us how you feel about
our new website and how we can make it better. Another reason why you need to visit it now is that soon we
will be altering our design and you need to let us know which is more appealing to you. We need to hear from
you because your opinion matters. With your input and help, we can make our website exactly the way you
want it to be. Error! Hyperlink reference not valid..
The team of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church
****************************************************************************

Дорогі друзі:
Будь ласка, відвідайте наш новий веб-сайт www.mykhailivka.org.
Українська католицька церква св. Архангела Михаїла дякує всім, хто вже відвідав і продовжує
відвідувати наш сайт. Якщо ви не відвідали наш веб-сайт, завітайте на нього. У розділі «Про нас» на
панелі меню ви дізнаєтеся більше про нашу місію, нашу історію, наших священиків, нашу парафіальну
раду, а головне – наших непересічних парафіян та їхні унікальні таланти. Коли ви читаєте про нашу
історію, то зрозумієте, чому наша церква є однією з найсильніших українських католицьких громад в
Америці. Ми сильні, тому що наша церква пристрасна про Бога і про наших людей. Ми сильні у своїй
вірі. Ми сильні у своїй відданості Богу та людям. Ми сильні у своїй відданості іншим, але ми можемо
бути сильнішими, якщо ви віддасьте, поділитеся та принесете нам свою віру, свою силу. Ми будемо
рости, поширювати нашу віру, тому що ми відчуваємо, що наша громада відповідає нашим духовним
потребам. Ми запрошуємо вас відчути присутність Бога, радість, натхнення у службах нашої церкви.
Відвідайте нас, поклоніться разом з нами, зробіть з нами волонтерство, щоб допомогти тим, про кого
піклується Бог. У ваших дачах ви відчуєте багато взятих. Однією з найважливіших умов буде те, що ви
відчуєте Божу присутність, радість, нове натхнення.
Ми знову запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт, дізнатися про наші успіхи та розповісти, будь ласка,
про те, як ви ставитеся до нашого нового веб-сайту та як ми можемо його покращити. Ще одна причина,
чому вам потрібно відвідати його зараз, полягає в тому, що незабаром ми змінимо наш дизайн, і ви
повинні повідомити нам, що вам більше подобається. Нам потрібно почути вас, тому що ваша думка має
значення. З вашим внеском та допомогою ми зможемо зробити наш веб-сайт саме таким, яким ви хочете
його бачити. www.mykhailivka.org.
Колектив Української Католицької Церкви Святого Архангела Михаїла
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МОЛИТВА В ДНІ НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І ВІТЧИЗНУ НАШУ
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і
щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші
зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам
Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані
слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь
переможе за нас.

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних
рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають: повстань на допомогу нам і подай
воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення
тих, хто йде на нас війною.
Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай
щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні
злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто
противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді:
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться
цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і
пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.
Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб
покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в
день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі
Великодаровитий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою
приведеш всіх.
Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих хто надіється на Тебе і Тобі славу
возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь!
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Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та
військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для
пришвидшеного загоювання ран для військового шпиталю у Львові, 498
індівідуальних аптечок вищого гатунку для військових на фронті, 60 касок за зібрані
кошти. Сестрицтво св. Анни долучилися придбанням 200 індивідуальних аптечок
вищого гатунку для військових на фронті та 11 травматичних аптечок. Через
організацію списку необхідних речей на сайті AMAZON, було придбано чимало
знеболюючих, гелів для ран та опіків, перев'язочних матеріалів, турнікетів,
спальників, військових рюкзаків, фонариків, рацій, хірургічних інструментів, тощо.
Всі ці речі були зібрані у 29 великих пачок і 9 великих валіз та вислані у військові
лікарні Львова, Червонограда, Немирова та Києва. Загальна сума всього придбаного
і відправленого становить принаймні 150 тисяч доларів. І це ще не кінець.
Дуже дякуємо усім, хто вже долучився до нашої допомогової кампанії і запрошуємо
підтримувати її і надалі. Зіскануйте цей QR-code і Ви зайдете на сторінку сайту
AMAZON де є вибрані найбільш потрібні речі на даний час. ПІсля оплати Вами
вибраних речей, ми отримуємо їх на парафії, сортуємо і відправляємо де потрібно.
Дякуємо!

Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію!

10 of 22

ТОМИНА або ПРОВІДНА НЕДІЛЯ
Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться про зустріч апостола Томи з
воскреслим Христом.
Неділя Антипасхи, що з грецької означає “замість Пасхи”, бо для перших християн вона була наче
повторенням празника Пасхи. У Щоденнику паломництва Сильвії Аквітанської (IV ст. ) читаємо, що
восьмого дня після Христового Воскресення в Єрусалимі були окремі торжества та, що того дня
читали святе Євангеліє про навернення апостола Томи.
Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша після Пасхи і в ній наче оновлялося празнування Пасхи.
Цього дня Ісус Христос своєю появою обновив для апостолів радість свого Воскресення. “У цей день,
— каже синаксар Томиної неділі, — в другу неділю по Пасці, празнуємо оновлення Христового
Воскресення і святого апостола Томи діткнення”.
Неділя Біла, або “в білому”. Колись давно новохрещенці, прийнявши хрещення у Велику суботу,
упродовж цілого Світлого тижня ходили в білих одежах, а в неділю Томину при осібній церемонії ці
одежі скидали. Західна Церква до сьогодні називає цю неділю “неділя в білому”.
Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю назву від того, що ця неділя проводить і продовжує
празник Пасхи. У нашого народу був звичай у Томину неділю організовувати проводи, тобто
поминання померлих, осібною трапезою та молінням за душі померлих на цвинтарі.
Святкування восьмого дня після Пасхи, як завершення торжеств світлої седмиці, з давніх-давен
вважалося окремим празником. Темою богослужень цього празника, як і седмиці, що наступає після
нього, є євангельська подія, що описує появу Ісуса Христа восьмого дня після Воскресення та
зворушливе навернення і визнання віри святого апостола Томи. Про значення святкування цього
празника святий Григорій Богослов († 389) у своєму слові в Томину неділю так каже: “Давній і в
добрій цілі установлений закон шанує день оновлення, або радше кажучи, з днем оновлення шанує
нові добродійства. Чи ж не був днем оновлення і перший воскреслий день, що наступив по
священній і світлоносній ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому дневі? Той (тобто Великдень)
був днем спасення, а цей — днем згадки про спасення. Той день розділяє собою погребання і
воскресення, а цей — є днем зовсім нового народження… Справжню онову ми сьогодні празнуємо,
переходячи від смерти до життя. Тож скиньте зі себе старого чоловіка й оновіться та жийте в обнові
життя”.
Наша Церква святкує пам’ять святого апостола Томи б жовтня, а латинська — 21 грудня. Про
апостольську працю апостола Томи святий Йоан Золотоустий у проповіді на Томину неділю
виголошує таку похвалу: “Він колись був слабшим від инших апостолів у вірі, а за ласкою Божою
став відважнішим і невтомнішим, як вони всі. Він своєю проповіддю обійшов майже всю землю, не
боячись проповідувати Боже слово народам лютим, диким і кровожадним”. Традиція каже, що
святий апостол Тома загинув смертю мученика за Христову віру в Індії.
О. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”

11 of 22

Божественна Літургія. Короткий коментар
Приготування до Літургії
Для достойного звершення Євхаристії готуються як її служителі (єпископи, священики,
диякони тощо), так і вірні, що беруть у ній участь. Священнослужителів устав закликає до
сердечного спокою і примирення з усіма, уникання гріхів (навіть лукавих думок) та євхаристійного
посту. Цього ж мають дотримуватись і благочестиві вірні, які готуються принести Богові жертву
благодарення та причаститись Святих Таїн. Давніші приписи передбачали також посилену
домашню молитву у вигляді Правила до Святого Причастя, тобто канону та молитов про достойне
прийняття Євхаристії, яке молились як священнослужителі, так і вірні. Оскільки Літургія є
благодаренням Богові всецілої людини, то й приготування включає в себе як духовний (молитви,
душевний спокій…), так і тілесний (чистота, піст…) виміри.
Перед початком Літургії священнослужителі моляться т. зв. вхідні молитви перед
іконостасом, просячи Господа прощення гріхів та укріплення на звершення Безкровної Служби.
Поцілувавши ікони та увійшовши до вівтаря, служителі цілують св. престол, Євангеліє та хрест і
вдягаються у всі священні ризи. Це означає те, що попри всі недоліки, якими, безперечно, обтяжена
кожна людина, Сам Господь перемінює нас тоді, коли ми приступаємо до Нього, покриваючи наші
гріхи Своєю благодаттю. Після одягання риз слідує вмивання рук, що здійснюється не так задля
тілесного бруду, але радше на знак душевної чистоти.
Проскомидія
Після належного приготування, служителі стають до звершення проскомидії (грецьк.
«приношення») – початкової частини Божественної Літургії, під час якої звичайна людська пожива
– хліб і вино – готується для принесення у жертву Богові. Згідно церковного уставу, на проскомидії
жертвуються п’ять просфор із квасного (дріжджового) пшеничного тіста і виноградне вино з
домішкою води. Із першої просфори священик копієм вирізає кубічну частину хліба – Агнця, якого
жертвує на спомин Єдинородного Сина Божого. Поклавши Агнця на дискос, священик хрестовидно
надрізує його та проколює з правого боку, молячись слова Євангелія св. Йоана про те, що із
пробитого ребра Христового витекли кров і вода. Тут же диякон на спомин про це за
благословенням священика вливає до чаші вина і трохи води (за юдейським звичаєм вино вживали
розведеним).
З інших просфор служитель виймає та викладає поруч Агнця частиці у пам’ять Богородиці,
святих, живих і померлих, єднаючи так навколо Христа усе Його Тіло – Церкву. У цьому моменті
проскомидії священик молиться за всіх, що поручились його молитвам, викладаючи за них частиці,
наче їх самих ставлячи перед престолом Божим. У давнину вірні для цього поминання приносили
різні дари. Згодом з-поміж усіх зостались лише хлібці-просфори, якісне вино та матеріальна
винагорода, які й досі вірні жертвують на Літургію.
Пом’янувши всіх, що просили про молитву, священик з дияконом покривають святий хліб
звіздою, а Дари разом – покровцями. Кожна із цих святих речей обкаджується, як кадяться й самі
Дари, щоб вказати, що вони є приємним запахом всепалення Богові, бо приготовані за заповіддю
Його Сина, який добровільно Сам Себе у жертву приніс і учасниками якої стаємо ми й зараз. На
завершення проскомидії священик молиться, щоб Господь милостиво прийняв приготоване
приношення і зглянувся над тими, що його принесли і за кого принесли. Диякон у цей час кадить
св. престол, вівтар, іконостас і, за уставом, увесь храм та всіх людей, вшановуючи їх як образ Божий
і вказуючи на те, що всі ми разом творимо одну Церкву Христову, яка є приємними пахощами Богові
Отцеві, бо є Тілом Його Сина, яке, щойно пожертвуване, спочиває на жертовнику.
Початок Літургії оглашенних (Літургії Слова)
Першим виголосом, який чують вірні на Літургії, є слова благословення Божого Царства. Ми
не згадуємо на початку про наші гріхи, не починаємо одразу чогось просити, але віддаємо усю славу
Господеві, визнаючи Його володіння благословенним. Царство Небесне вже є поміж нами і в нас, і
ми всі покликані до нього – потрібно тільки увійти, відгукнутись на Божий поклик. На знак цього
ми відповідаємо своїм «Амінь» на перший виголос Літургії, заявляючи цим: «Істинно, ми є
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громадянами цього Царства Отця, Сина і Святого Духа, тому спішимо до нього увійти і в ньому
перебувати». Отож, вже на початку Літургії ми маємо наче заввершення усієї нашої надії, початок і
кінець усього в одній точці.
Першою спільною молитвою всієї церковної громади на Літургії стає мирна єктенія (від
грецьк. «протяжна»), яку виголошує диякон, закликаючи до молитви усіх присутніх. Єктенія ця має
ієрархію прохань, починаючись від пренебесних прошень і завершуючись нашими земними
потребами. Найперше просимо про мир, який має з небес зацарювати у нас. Сам Христос є нашим
миром. Молимось також за святі Церкви всього світу, щоб вони добре стояли у вірі і були поєднані
між собою на свідчення Божого Царства любові. Молимось за храм, у якому зараз перебуває Церква,
щоб і ми самі, з вірою, благоговінням і страхом Божим у ньому зібрані, були Божим храмом.
Молимось також і за ієрархію церковну – духовних наших отців та всіх тих, що провадять нас до
спасіння. Згадуємо про наше середовище, в якому живемо – наш народ, його владу, воїнство, наші
міста і села та й усі країни земні, в яких з вірою живуть люди. Просимо у Господа доброї погоди,
обилля земного врожаю та спокійних часів, тобто гармонії нашого життя із природою. Молимось
про спасіння також усіх тих, що не можуть зараз стояти із нами перед Господом, бо є подорожніми,
недужими, страждаючими і полоненими. Благаємо у Бога і для самих себе визволення від всякої
скорботи, гніву і нужди, щоб були ми захоронені від усього цього Його благодаттю – даром, на який
ми заслужити не можемо. На завершення єктенії згадуємо Божу Матір і всіх святих, прохаючи їхньої
допомоги у тому, щоб усі ми всеціло віддались Христові, довірились Йому.
Відповідь «Господи, помилуй», якою ми відгукуємось на прошення цієї та багатьох інших
єктеній, має дуже широке значення. Грецьке слово «елейсон», яке перекладаємо як «помилуй», має
у своєму корені значення і помилування, і вказівку на оливкову олію – «єлей», ще біблійний символ
Божої доброти, щедрості, благовоління та зцілення. Тому наше благання «Господи, помилуй» має
значення не тільки жалісливого крику справедливо засуджених до свого володаря, але й звертання
дитини до свого люблячого Отця: «Господи, потіш мене, примири мене, утихомир біль мою, яви
мені Свою любов і милосердя».
Виголоси, які ми чуємо після єктеній, прославляють різні аспекти Божого життя у Святій
Тройці і є завершенням тихих молитов, які священик читає під час молитовного діалогу диякона з
вірними, просячи у Господа Його милості для нас та благоуважливості до наших прохань.
Антифони
Після мирної єктенії одразу слідують три антифони – короткі піснеспіви, що складаються зі
стихів псалмів. Своїм числом антифони вказують на Пресвяту Тройцю, яку ми звеличуємо своїм
співом на богослужіннях. Псалми були улюбленою молитвою ранньої Церкви; один із святих Отців
так висловився про них: «Давид (тобто псалми, більшість із яких є ним укладені) у нас на початку,
всередині і наприкінці». Такими вони залишаються й зараз – кожне богослужіння містить дуже
багато уривків із Псалтиря, а часто й цілих псалмів. Широкий вжиток цих старозавітніх поетичних
молитов у наших відправах вказує на те, що з приходом у світ Ісуса Христа сповнились усі
пророцтва, про які йшлося теж і у псалмах.
У давнину антифони співали два хори навпереміну, звідси й походить їхня грецька назва –
«антифони» означає «протиголосники». Антифони бувають повсякденні, зображальні і святкові. В
основі їх лежать стихи із псалмів, після кожного з яких співається короткий приспів-тропар.
Повсякденні антифони взяті із псалмів 91, 92 і 94 з приспівами-зверненнями до Спасителя, щоб Він
спас нас молитвами Богородиці і святих Своїх. У дні великих свят антифонні псалми підібрано
таким чином, щоб краще розкрити саму суть святочної події, а приспівами до перших двох них
служать короткі звертання до Господа, згадуючи Його Різдво, Хрещення, Преображення та інші
спасенні події – відповідно до свята; приспівом до третього антифону служить тропар празника.
Особливим видом антифонів є зображальні, тобто псалми 102, 145 і євангельські блаженства, які,
за давньою традицією, співаються у неділі та деякі свята замість звичайних повсякденних
антифонів. За галицьким звичаєм, у неділі цілого року співаються перші два антифони Святої
Пасхи, а третій – повсякденний із приспівом-звертанням до Христа, воскреслого з мертвих.
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Після першого і другого антифонів диякон знову виголошує єктенії, але малі, з трьох
прошень, а священик у молитвах просить Господа відвідати Своєю милістю вірний люд і сповнити
його пожиточні прохання.
Після другого антифону співається урочистий догматичний гімн «Єдинородний Сину…»,
введений до Літургії св. імператором Юстиніаном у VI столітті. Гімн возвеличує Христа – предвічне
Боже Слово, яке задля людського спасіння воплотилося, було розп’яте і воскресло, не полишаючи
Свого Божества. Цією піснею супроти різних єретиків підкреслюється православне вчення про
Божественну і людську природи Ісуса Христа.
Малий вхід
У часі співу третього антифону священик із дияконом у супроводі свіченосців виносять із
вівтаря північними дверима книгу святого Євангелія, проходять по солеї перед іконостасом (у
грецькій традиції – по храму) і стають перед святими (царськими) дверима. Священик промовляє
молитву, благаючи Господа, що сотворив безплотні сили на служіння Собі, щоб разом зі
священнослужителями до вівтаря увійшли теж і святі ангели, які співслужать на Літургії. Ця
молитва розгортає ідею безперервного небесного богослужіння – Літургії, описаної у книзі
Апокаліпсис, в часі якої перед небесним Божим престолом відбувається хвалення і славословлення.
Після завершення молитви диякон, попросивши священика благословити вхід, стає
посередині і, підносячи вгору книгу Євангелія, виголошує «Премудрість, прості». Цей заклик
спрямований до вірних, щоб вони зважили на те, що Божественна Премудрість – Христос –
перебуває між ними, тому й слід слухати Його голосу, що за мить лунатиме через читання Святого
Письма. На знак великої поваги до цієї миті слід стати у поставу, найбільш характерну для людини
– стоячи прямо, бо таким чином ми висловлюємо повагу до Господа і нашу готовність йти і
сповняти Його волю. До того ж, Христос «як чоловік, прикликав чоловіка» (Акафіст до Богородиці,
кондак 10), тобто воплотився і, як справжня людина, звернувся зі спасительним словом до людини,
тому й ми маємо адекватно відповісти на Його поклик.
Після входу вірні, очолювані хором, співають тропарі, кондаки і богородичні – короткі
піснеспіви, що змінюються щоденно, бо пов’язані з богослужбовими колами літургійного року. На
перший погляд, це один із тих моментів, коли ми на Літургії – богослужінні позачасовому –
дотикаємось до повсякденного часу. Але це тільки на перший погляд. Насправді реальність, яку
святкуємо щодня протягом року, є також позачасовою, однак вона відкриває нам вічність дещо з
іншого аспекту.
Під час співу тропарів священик молиться молитву, в якій просить Господа, який сподобив
нас стати перед Своїм престолом і возносити Йому поклоніння і славослов’я, щоб Він прийняв спів
трисвятої пісні і дарував нам прошення гріхів та доброчесне життя. Диякон, попросивши
благословення священика, виходить до людей і, після виголосу, в якому прославляється Бога у
Тройці як святого – Він бо єдиний святий по природі, – вказує орарем вірним, щоб вони розпочали
спів трисвятого.
Трисвяте у нашій традиції – це гімн «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
помилуй нас». Він поєднує у собі серафимське славослов’я, яке чув пророк Ісая,[1] та стих із Псалма
41[2]. Передання приписує впровадження трисвятого до літургійного вжитку св. Проклу,
патріархові Царгородському (V ст.), яке сталось за таких обставин: під час молитовної литії поза
Константинополь за припинення землетрусу одного юнака було підхоплено до неба, а потім
опущено назад. Юнак розповів, що чув у небі ангельську пісню «Святий Боже, святий кріпкий,
святий безсмертний», і люди почали її співати, додаючи прохання «помилуй нас». Після співу
трисвятого землетрус припинився.
Окрім звичайного трисвятого наша традиція у різні пори літургійного року вживає також
інші молитовні співи:
1) на Різдво, Богоявлення, Лазареву суботу, Великдень та увесь Світлий тиждень і П’ятдесятницю
– «Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Ці слова буквально взяті з послання
апостола Павла до Галатів (Гал. 3:27); у вказані дні рання Церква хрестила оглашенних; ми й
досі співаємо їх на хрестинах;
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2)

на Воздвиження Чесного Хреста і Хрестопоклінну неділю – «Хресту Твоєму поклоняємось,
Владико, і святеє Воскресення Твоє славимо». Зі співом цього тропаря ми творимо земні
поклони на утрені та після приписаних богослужінь, почитаючи Животворяще Древо на
празники почитання Хреста Господнього; його співаємо в чині освячення нового Хреста; його ж
чуємо на кожній недільній утрені у складі гімну «Воскресіння Христове бачивши…» та на
воскресній вечірні 3-го гласу під час співу стихир на «Господи взиваю…».
Під час співу трисвятого предстоятель відходить на горнє місце. Воно є символом престолу
Бога Отця – невидимого Бога, якого нам об’явив Син. Про царський Божий херувимський престол
говорить також і молитва, з якою предстоятель входить на горнє місце. Сидіти на ньому може
тільки архиєрей, як досконалий символ Христа-Первосвященика, який єдиний увійшов до Отчої
слави і є рівний Йому; священик натомість сідає з південного боку – як апостол у присутності
Учителя. Цим сходженням завершується малий вхід.
Служба читань
Ставши на горньому місці священнослужитель звіщає вірним слова миру. Саме з цього –
сходження і вітання – починалась колись Божественна Літургія (до слова, моління за мир маємо й
тепер на початку сучасної Літургії – у великій єктенії). Вітання «Мир всім» нагадує слова Ісуса
Христа до апостолів[3]. Бажаючи миру вірним, предстоятель є образом Господа, який і нам дарує
мир, як колись Своїм учням. Відповідаючи на них, бажаємо й ми предстоятелю миру Господнього,
щоб між усією церковною громадою була злагода при служінні Богові. Вітаючи вірних,
предстоятель благословляє їх, а вони, за звичаєм, схиляють голови, приймаючи це благословення.
Диякон кількаразово перед читаннями звертається до присутніх у храмі, вкотре нагадуючи,
щоб вони були уважні, бо за мить усіх буде повчати Премудрість Божа. Ці оклики диякона ми чуємо
багаторазово під час Літургії та інших богослужінь для того, щоб наша увага була зосереджена на
тому, що діється цієї миті – людина схильна до втрати уваги через втому, недбальство, байдужість
тощо. Тому священнослужитель стоїть наче на сторожі нашого серця, спонукаючи його до
бадьорості, щоб воно всеціло було звернене до Господа. На Літургії ми стоїмо наче перед самим
Христом і ведемо з Ним дружню розмову, тому маємо бути уважні, бо Він дає слова життя[4].
Новозавітні біблійні читання випереджує спів короткого стиха зі Святого Письма, що зветься
прокіменом (грецьк. той, що випереджує), бо він є піснею, яка випереджує читання. Співають його
почергово народ та читець. Прокімени бувають як зі Старого Завіту (головно із Псалтиря), так і з
новозавітніх писань (приміром, пісня Богородиці) і, за призначенням, бувають кількох видів:
1)
еортологічні – глибше розкривають суть свята чи дня, у якому ми молимося, або ж говорять
про подвиг святого, пам’ять якого звершуємо;
2)
параклетичні – висловлюють наші прохання до Господа тоді, коли ми маємо якусь особливу
потребу;
3) екзегетичні – служать для кращого розуміння наступного біблійного читання, бо прообразно
вказують на те, про що йдеться в ньому;
4) дидактичні – містять самі в собі якесь загальне повчання про життя у Господі.
Фактично прокімен на Літургії є залишком старозавітного читання, яке завжди бувало під
час звершення Євхаристії. Воно збереглось й досі у Літургіях деяких традицій (зокрема, читання
пророцтв присутнє у Літургії св. апостола Якова), натомість у сучасній візантійській Літургії таке
читання Старого Завіту маємо на вечірнях напередодні великих свят, на Літургії Передосвячених
Дарів та великопосних вечірнях і постовому шостому часі.
Слідом за прокіменом відбувається читання Апостола – тобто виголошення уривку-зачала з
Діянь та послань святих апостолів. Апостол читається перед Євангелієм, наочно зображаючи наче
небесну ієрархію: спершу йдуть слуги, а потім і сам Владика. Апостольські послання – перші
записані частини Нового Завіту. По своїй суті послання є листами духовного отця і вчителя –
апостола – до своїх дітей і учнів – перших Церков, часто заснованих тим же апостолом. Церковна
спільнота читала їх на своїх зібраннях, потім передавала до інших громад – таким чином
апостольська проповідь була знана тим, що навіть ніколи не чули її. Послання, отже, читались у
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Церкві вже від самих початків християнства. Більшість послань мають явно літургійний характер,
бо містять деякі літургійні елементи, приміром привіти-благословення[5]. Послання починають
читати зі звертання до слухачів: «Браття» або «Возлюблені» – так, наче б сам святий апостол-автор
стояв поміж нами і живою мовою звертався до нас з Господнім словом.
Після Апостола літургійна спільнота готується зустріти Господа Ісуса Христа, який буде Сам
проповідувати слова істини через читання Євангелія. Диякон обкаджує храм та всіх присутніх –
таким чином він готує всіх до прийняття слів Небесного Учителя. В цей час співаємо біблійний гімн
«Алилуя» (євр. Хваліть Ягве-Сущого), прославляючи Бога, присутнього між нами у Своєму слові.
Спів цього гімну переплітається зі стихами псалмів, творячи своєрідний прокімен перед
Євангелієм. Читання Євангелія є центром Літургії оглашенних, справжнім Богоявленням Христа
між нами і першою трапезою цілої Божественної Служби, «причастям Слова», яке готує нас до
другої трапези – «причастя Жертви».
Священик у часі співу та кадіння мовить молитву, щоб Господь просвітив наші серця і вчинив
нас здатними сприйняти євангельські слова, та щоб ми проживали життя за Його заповідями. Після
кадіння диякон, звертаючись до священика, просить благословення на благовістування, а
священик, повіряючи його молитвам святого євангелиста, від якого буває читання того дня,
молиться про дарування дияконові слова Божої сили на сповнення Христового Євангелія і дає йому
до рук святу книгу.
Вийшовши на амвон, диякон звідти читає слова Господні, прообразно вказуючи на те, що й
сам Ісус проповідував із підвищених та виокремлених місць (гори, човна тощо). Також диякона
порівнюють із ангелом, що став на гробнім камені і благовістив жонам-мироносицям про
воскресіння Христове. Під час читання Євангелія завжди запалюють світильники – не задля
сутінків чи темряви, але щоб вказати цим на Ісуса Христа, що просвічує нас Своїм вченням[6].
Євангеліє являє собою повноту Божественного Одкровення, тому при його читанні ми славимо
Господа як того, що присутній між нами і повчає нас. За давнім звичаєм, вірні схиляють голови,
стоячи наче учні перед Учителем чи діти перед Батьком, приймаючи його науку. Службу читань
завершує гомілія-проповідь, яка служить насамперед для тлумачення євангельських слів та
заохоти до виконування почутого у своєму житті. Проповідь на Божественній Літургії також
можемо почути перед причастям вірних, після заамвонної молитви і після відпусту.
Моління в різних потребах і відпуст оглашенних
Після Євангелія диякон виголошує особливу єктенію, що зветься усильною (слов. сугубою),
оскільки на її прохання вірний люд відповідає аж потрійним «Господи, помилуй», наче підсилюючи
цим повторенням своє прохання до Бога. Під час усильної єктенії поминаємо духовних пастирів,
світську владу і народ, всіх молільників у храмі й усіх православних християн, і цим наче
повторюємо деякі прошення мирної єктенії, але дещо й додаємо нового – моління на різні потреби
та з нагоди різних обставин життя. Причому за ці різні прохання ми молимось Богові не
індивідуально, але всією Церквою – відкриваємо один одному свої потреби, просимо інших
молитись з нами і самі молимось за інших. Поки диякон із народом заносять ці моління до Господа,
священик і сам просить Чоловіколюбця, щоб Він прийняв благання рабів Своїх і подав усім нам
багаті милості.
Після цієї єктенії на заупокійних Літургіях буває єктенія за померлих, яку ми молимось також
під час панахид, парастасів і похоронів. Просячи у Господа відпущення гріхів померлим і оселення
їх у райських обителях, ми творимо молитву за них як за живих у Господі[7].
Останнім молінням Літургії Слова є молитва за оглашенних. Спільнота вірних молиться за
тих, що готуються прийняти хрещення. Хоч зараз катехуменів небагато, однак ця молитва
стосується також усіх, хто шукає Божого просвічення у своєму житті – всіх, хто стоїть на шляху до
Христової Церкви. Велика відповідальність за цих нових оглашенних є на нас – членів Церкви, щоб
за нашою молитвою і прикладом християнського життя привертати їх до Господа. По завершенні
єктенії священик молиться за оглашенних, а диякон закликає їх вийти з храму, бо за мить
почнеться приношення Євхаристії, в якому можуть брати участь «тільки вірні».
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Що треба знати про Пресвяту Євхаристію
Для чого брати участь у Євхаристії та як гідно підготуватися до Причастя? Хто і як може
його приймати? Про євхаристійні приписи Греко-Католицької Церкви розповідає о.Йосафат
Бойко ВС. У деяких пунктах традиція Греко- та Римо-Католицьких Церков відрізняються.
Слово «таїнство» лат. походження «sacramentum» — «таємниця», не вживалось у Новому Завіті, але
Церква використовує це слово для означення сили і благодаті, якими Господь обдаровує людину
через видимі знаки. Отже, Свята Тайна чи Таїнство — це видимий знак невидимої Божої ласки.
Таїнства Нового Завіту установлені Христом, і їх є сім: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія,
Покаяння, Подружжя, Священство і Єлеопомазання.
Євхаристія посідає головне і особливе місце як «Таїнство таїнств», тому каже св. Тома Аквінський:
«Усі інші таїнства спрямовані до неї, як до своєї мети».
Що таке Свята Тайна Євхаристії?
Пресвята Євхаристія чи св. Причастя — це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. «Пресвята
Євхаристія — джерело і вершина всього християнського життя. Усі інші таїнства, як і всі церковні
служіння та діла апостольства, пов’язані з Євхаристією і до неї спрямовані. Бо Євхаристія містить у
собі весь духовний скарб Церкви, тобто Самого Христа — нашу Пасху» (ККЦ, 1324).
Хто, коли і для чого встановив Святу Тайну Євхаристії?
«Наш Спаситель на Тайній Вечері, тієї ночі, коли Його було видано, встановив Євхаристійну Жертву
Свого Тіла і Крові, щоб увічнити жертву Хреста впродовж віків, аж до Свого приходу» (ККЦ, 1323).
«Ісус вибрав час Пасхи, щоб сповнити те, що Він заповів у Капернаумі: дати Своїм учням Своє Тіло і
Свою Кров: «І, взявши хліб, віддав хвалу, переломив, дав їм і мовив: «Це Моє Тіло, що за вас віддається.
Чиніть це на Мій спомин». Так само чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це Новий Завіт у Моїй крові,
що за вас проливається» (Лк. 22,7- 20) (ККЦ, 1339).
Христос доручив Церкві відправляти Євхаристію, приносити безкровну жертву на спомин його
смерті і воскресіння і отримати запоруку вічного життя.
Хто може відправляти Євхаристію і що для цього потрібно?
«Тільки законно висвячені священики можуть головувати в Євхаристії та освячувати хліб і вино,
щоб вони стали Тілом і Кров’ю Господа» (ККЦ, 1411). Священики і єпископи діють в Особі Ісуса
Христа та від імені Церкви. Диякони самі не можуть цього робити.
Для відправи необхідно мати пшеничний хліб та виноградне чисте вино.
Для чого нам потрібно приймати Святе Причастя?
«Святе Причастя Тіла і Крові Христа збільшує єдність того, хто причащається, з Христом, відпускає
йому легкі гріхи й охороняє від тяжких гріхів. Оскільки зміцнюються узи любові між Христом і тим,
хто причащається, прийняття цього таїнства зміцнює єдність Церкви — містичного Тіла
Христового» (ККЦ, 1416).
«Любов, яку Євхаристія запалює в нас, охороняє нас від майбутніх тяжких гріхів. Чим більше ми
беремо участь у житті Христа і чим більше поглиблюємо приязнь з Ним, тим важче нам розірвати
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цю єдність з Ним через смертельний гріх. Євхаристія не призначена для прощення смертельних
гріхів…» (ККЦ, 1395).
Які є умови гідного прийняття Святого Причастя?
а. Перебувати у стані благодаті — без важкого гріха
«Той, хто хоче прийняти Христа у євхаристійному Причасті, повинен бути в стані благодаті. Якщо
людина свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна приступати до Євхаристії, не
отримавши попередньо відпущення гріхів у таїнстві Покаяння» (ККЦ, 1415).
«Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за Тіло і Кров Господню.
Хай, отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» (1 Кор. 11, 27-28).
Хто свідомий тяжкого гріха, повинен приступити спочатку до Сповіді, а відтак причащатися.
б. Дотриматись євхаристійного посту
«Щоб належно приготуватися до прийняття цього таїнства, вірні повинні дотримуватися посту,
приписаного своєю Церквою» (ККЦ, 1387), тобто щонайменше одну годину перед святим
причастям. Вода і ліки перед святим причастям не порушують посту.
в. Усвідомлювати, КОГО приймаємо у Причасті
«У Євхаристії перебувають «правдиво, дійсно і сутнiсно, Тіло і Кров, поєднані з душею і Божеством
Господа нашого Ісуса Христа, а отже, цілий Христос… Ця присутність називається реальною (realis),
не винятково, ніби всі інші присутності не є «реальними», а передусім тому, що вона є сутнісною
(substantialis) і через неї Христос, Богочоловік, присутній абсолютно цілий і цілісний» (ККЦ, 1374).
Св. Йоан Золотоустий говорить: «То не людина чинить, що принесені дари стають Тілом і Кров’ю
Христа, а Сам Христос, що був розп’ятий за нас. Священик, що вимовляє ці слова, представляє
Христа, але сила і благодать — від Бога. «Це є Тіло Моє», — каже Він. Це слово перетворює принесені
дари».
Християни визнають, що під видами хліба і вина присутнє Тіло і Кров Ісуса Христа, хоча на вигляд
і на смак Святі Тайни є як звичайний хліб і звичайне вино.
Як часто потрібно приймати Святе Причастя?
«Церква активно рекомендує вірним приймати святе Причастя кожного разу, коли вони беруть
участь у відправі Євхаристії; Церква їх зобов’язує це робити щонайменше раз на рік» (ККЦ 1417).
Чи можна причащатися кожного дня?
Не те чи можна, а навпаки радо заохочується і є дуже добре причащатися щоденно. Ця практика
щоденного святого причастя тривала в Церкві до V століття. Згодом цей звичай занепав під
впливом відчуття негідності.
Св. Йоан Золотоустий докоряє тим, які, будучи на святій Літургії, не причащаються: «Надармо
приноситься повсякденна Жертва, надармо стоїмо при престолі, а ніхто не приступає до святого
причастя… Як можна бути на Літургії і не приймати святих Тайн?» (Гомілія 3, на послання до
Ефесян).
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Чи треба сповідатися перед кожним Св. Причастям?
До частого чи навіть і щоденного Причастя не є потрібно сповідатися кожного разу. Малі провини
не є перешкодою до св. Причастя, якщо при цьому причасник збуджує в собі щирий жаль за
провини.
Як потрібно підготовлювати себе до прийняття Святого Причастя?
–
Постом,
молитвою
та
ділами
милосердя
для
ближніх;
–
Примирившись
з
ближніми
(родиною,
сусідами…);
–
Збуджувати
жаль
за
скоєні
гріхи;
–
Іспитувати
совість
відносно
присутності
гріха;
–
Зберігати
мовчанку
та
не
розглядатися
по
церкві;
– Мати пристойний і гідний зовнішній вигляд (скромний одяг та культурну поставу тіла);
Хто не може приймати Святого Причастя?
•

•

•
•

Не можуть приймати неохрещені. Св. Юстин (+166) каже: «Нікому іншому не дозволено
брати участі в Євхаристії, як тільки тому, хто вірує в істину нашого вчення і омився у Святім
Хрещенні».
Не можуть приймати св. Причастя ті, хто є в стані важкого гріха. Важкий гріх є тоді, коли
людина переступає Божу або Церковну заповідь у чомусь дуже важливому, свідомо і
добровільно.
Не може приступати до приймання Святих Тайн той, хто привселюдно, публічно поводить
себе недостойно.
Ця заборона у Канонічному праві найперше стосується тих вірних, які живуть на віру
нехтуючи Святою тайною Подружжя, або тих, хто розвівся та співживе з іншою людиною»
(ККСЦ, 712).

Чи дозволено приймати причастя малим дітям?
Приймати Св. Причастя малим дітям без потреби Сповіді у Греко-Католицькій Церкві є дозволене.
«Сакраментальне впровадження в таїнство спасіння звершується прийняттям Пресвятої
Євхаристії, тому Пресвята Євхаристія повинна уділятися після Хрещення і Миропомазання
якнайскоріше згідно з приписом партикулярного права власної Церкви свого прав» (ККСЦ, 697).
«Євхаристія — це хліб життя, і дітей треба постійно ним годувати від часу Хрещення, щоб вони
духовно зростали. Спосіб їхньої участі у Євхаристії відповідає їхній спроможності: спочатку він буде
відрізнятися від того способу, що в дорослих, не минучи менш свідомо і менш раціонально, але
поступово буде розвиватися через благодать і педагогіку таїнства, зростаючи аж до «звершеності
мужа, до міри повного зросту повноти Христа» (Еф 4, 13)». («Інструкція застосування літургійних
приписів ККСЦ», Конгрегація у справах Сх. Церков).
Будучи відповідальними за духовний стан дітей, батьки найперше повинні дати приклад доброго
християнського життя, а, отже, і приймати Святі Тайни та пильнувати, щоб діти поступово вивчали
правди віри.
Чи дозволено причащатися жінкам у період місячного очищення?
У Старому Завіті у євреїв, жінка, яка має кровотечу, відділялася від громади, тому що всякий дотик
до неї в цей час означав для них культову, молитовну нечистоту і також таким чином вона могла
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осквернити храм (Лев 15, 19). У Новому Завіті є інший погляд на це: ніяка тілесна нечистота не
робить нас морально і молитовно нечистими. Створені Богом, говорить св. Атанасій Великий, ми
«не маємо в собі нічого нечистого, але оскверняємося тільки тоді, коли гріх чинимо». Отже, жінка в
такі періоди може приступати до св. Причастя, якщо вільна від гріха.
Як потрібно поводити себе в часі Причастя?
—
Заздалегідь
робимо
на
собі
знак
святого
хреста;
—
Руки
складаємо
хрестоподібно
на
грудях;
—
Підійшовши
до
чаші,
називаємо
своє
імя;
— Широко відкриваємо уста та відхиляємо голову назад, при цьому не закриваючи очей, щоб не
похитнутися
і,
щоб
священик
не
опустив
святих
Тайн;
— Уста можемо закривати після того, коли священик забере ложечку з уст; ложечку не можна
облизувати;
—
Святі
тайни
потрібно
споживати
відразу;
— Якщо є потреба, можна скористатися рушничком, що його тримає священик, і витерти уста;
— Не можна торкатися чаші руками і цілувати руку священика;
Як причащатися: стоячи чи навколішках?
Літургійно правильно приймати Святе Причастя стоячи. До такого способу приймання Святих
Дарів, як не дивно нас закликає сам священик, коли каже: «Зі страхом Божим і з вірою приступіть»,
а не приклякніть. Також після причастя диякон співає: «Прості прийнявши Божественних…
Христових Тайн, достойно благодарім Господа». Слова «прості прийнявши» власне означають, що
ми прийняли Святі Тайни в простій поставі.
Чому стоячи? Відомо, що стояча постава є символом торжества, перемоги та радості. Натомість
постава на колінах є знаком розкаяння, покути та жалю. Отже, приймати Святе причастя ми не
повинні з відчуттям розпуки чи розкаяності, бо каємося ми у Сповіді, а Причастя приймаємо з
трепетом, вірою та зі страхом, але одночасно з радістю, адже момент причастя на Службі Божій
знаменує ніщо інше, як Воскресіння.
Однак варто пам’ятати також і про «другу сторону медалі». Є храми, де клякання під час причастя
стало вкоріненим звичаєм, тому важливо є поважати ці звичаї, і дбати, щоб наша поведінка у храмі
не призвела до згіршення, чи до пустих суперечок, що часто виникають на цьому ґрунті.
Чи дозволено причащатися в римо-католицьких та православних храмах?
«Католицькі служителі дозволено уділяють святі тайни тільки вірним католикам, які їх подібно
дозволено приймають тільки від католицьких служителів» (ККСЦ, 671, §1). Ми належимо до
Католицької Церкви, тому сповідатися і причащатися в римо-католицьких храмах нам є дозволено,
якщо немає можливості звернутися до священика нашого обряду.
Що стосується Православної Церкви: «Якщо цього вимагає необхідність (небезпека смерті) або
радить справжня духовна користь, то вірним католикам, які фізично або морально не мають змоги
звернутися до католицького служителя, дозволяється приймати святі тайни Покаяння, Євхаристії,
та Єлеопомазання хворих від некатолицьких (православних) служителів» (ККСЦ, 671, §2)
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Правила доброго тону парафіянина
Відповідно до «етикету» сумлінного парафіянина (розробленого італійською парафією Св. Івана
Хрестителя), «справжній католик» ходить до церкви із відчуттям духовної радості, оскільки йому
відомо, що він стоїть перед Тим, Хто обіцяв утішити усіх, хто страждає: «Прийдіть до мене всі
втомлені та обтяжені, і Я облегшу вас» (Мт. 11, 28).
Навіть якщо парафіянин зайшов до храму «випадково», то він молиться як справжній учасник, а
не як простий спостерігач. Варто завжди пам’ятати, що літургійна відправа не є часом для
приватної молитви, але для спільної участі у молитві Церкви.
Пожертва, яку даємо під час Служби Божої, має бути дійсно участю кожного у загальній справі,
відповідно до власних можливостей, а не для того, щоб просто заспокоїти свою совість, що вкинув
щось, чи просто позбутися зайвих копійок у кишені. Фінансово підтримувати Церкву є
обов’язком кожного християнина.
На вході до храму сумлінний парафіянин робить знак хреста (якщо є така змога, то замочує пальці
у свячену воду), на згадку про хрещення. У середині храму зі знайомими слід привітатися лише
кількома словами. Якщо є потреба поговорити, то слід робити це так, щоб не заважати іншим
вірним.
Участь у Літургії треба брати і тілом, і розумом. Під час відправи вірні виконують різні дії: стоять
(знак Воскреслого Христа), сидять (позиція для слухання), клякають (знак поклоніння, адорації),
кланяються (знак поваги). А що більше, вірний, котрий дотримується «бонтону» (правил доброго
тону), що є поєднанням традиції і здорового глузду, завжди намагається зайти до храму ще до
початку відправи. Якщо приходимо перед початком, то час перед спільною молитвою треба
провести у внутрішньому приготуванні до Служби Божої, а не в розмовах зі знайомими. Цей час
треба використати для того, щоб у тишині прийняти Божу благодать.
Церква не є місцем, де викликають зацікавлення до своєї персони чи демонструють власну
фізичну привабливість. Церква – не модний подіум. Навіть якщо надворі спека, уникайте одягу,
який пасував би для прогулянки на пляжі. Це – справа виховання поведінки у святих місцях та у
спільноті. Коли сидите, намагайтесь залишатись у зібраній позиції і не закидати ногу на ногу. Не
слід спостерігати і досліджувати, що роблять інші. Це допомагає уникнути осудження, а поза тим
така поведінка ще й допомагає вірним зосередитись на відправі та уважно стежити за її
перебігом.
«Справжній католик» бере участь у діяльності парафіяльної спільноти. Він також докладається
до віднови і реставрації парафіяльних споруд, щоб зберегти те, що йому залишили попередники.
Кожному, хто вже прийняв Причастя, треба одразу відійти вбік, щоб інші теж змогли приступити
до священика і запричащатися. Після Причастя слід подякувати Господу в молитві. До завершення
відправи з храму не можна виходити (за винятком нагальних потреб).
Християнський обов’язок не обмежується лише храмом, позаяк вірні продовжують
виконувати його в родині, на роботі, в школі, в щоденному житті, чим дають свідчення своєї
віри.
«Католицький Оглядач» за матеріалами Vatican Insider
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Світла Субота, 30 квітня:
09:00
+Володимир Сачко - син, Святослав з родиною (9-ий день)
+Віктор Лукащук - Марія Соколовська (83)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 1 травня: Томина Неділя
08:15
За здоров’я та Боже благословення для Тетяни Федірко
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини
За здоров’я та Боже благословення для Тетяни Федірко
За здоров’я Василя, Наталі, Богдани та Володимира (206)
Понеділок, 2 травня: Прп. Йоана, старопечерника
відправ немає
Вівторок, 3 травня: Прп. Тедора Трихіни
відправ немає
Середа, 4 травня: Св. свщмч. Януарія і тих, що з ним. Св. мч. Теодора, що в Пергії
18:00
Свята Літургія Подяки - родина Дорош
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 5 травня: Прп. Теодора Сикеота
18:00
Особливе прохання
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 6 травня: Св. славного влкмч., переможця й чудотворця Юрія
09:00
За здоров’я та Боже благословення
19:00
За здоров’я та Боже благословення; за припинення війни
20:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
20:30
Молитва з спільнотою “Матері в Молитві”
Субота, 7 травня: Св. мч. Сави Стратилата – воєводи
09:00
+Ірина Наконечна - Любомир і Галина Пиріг (255)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 8 травня: Неділя Мироносиць. Св. апостола і євангелиста Марка
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для матерів
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
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