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Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був 
головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він 
почав його просити зайти до нього в хату, бо 
була в нього дочка одиначка, яких дванадцять 
років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди 
тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була 
хвора дванадцять років на кровотечу й витратила 
на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг 
її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась 
краю його одежі й умить стала здоровою - 
спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто 
доторкнувся мене?” А що всі відпекувались, 
Петро мовив: “Наставниче, то люди коло тебе 
юрмляться і тиснуться.” Ісус же сказав: “Хтось 
доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з 
мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, 
тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 
призналася перед усіма людьми, чому до нього 
доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй 
Ісус: “Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” 
Він говорив ще, як приходить хтось від голови 
синагоги і каже: “Твоя дочка померла, не турбуй 
більш Учителя.” Ісус почувши це, озвався до 
нього: “Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться.” 
Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою 
всередину, крім Петра, Йоана та Якова з батьком 
та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. 
Він же мовив: “Не плачте, вона не вмерла, вона 
тільки спить.” І ті сміялися з нього, бо знали, що 
вмерла. А він узяв її за руку й голосно промовив: 
“Дівчино, пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і 
вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. 
Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав 
їм нікому не говорити, що сталося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне, 
зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто 
ворожнечу, - своїм тілом скасував закон 
заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох 
зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир 
між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з 
Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. 
Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, 
і мир тим, що були близько; бо через нього, одні 
й другі, маємо доступ до Отця в однім Дусі. Отже 
ж ви більше не чужинці і не приходні, а 
співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані 
на підвалині апостолів і пророків, де наріжним 
каменем - сам Ісус Христос. На ньому вся 
будівля, міцно споєна, росте святим храмом у 
Господі; на ньому ви теж будуєтеся разом на 
житло Бога в Дусі. 
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ЦІЛЬ РІЗДВЯНОГО ПОСТУ 
Здавен-давна празник Христового Різдва 
ставився на рівні з празником Христового Во-
скресіння. Тому й церковний устав дивиться на 
Христове Різдво, як на другу Пасху. У старих 
типіках і слідованній псалтирі під днем 25 гру-
дня є така заввага: «Пасха, празник триде-
нний». Тож, як до празника Пасхи вірні приго-
товлялися молитвою і постом, так і різдвяний 
піст став для вірних часом приготування до 
приходу Спасителя.  

Симеон Солунський (†429 р.) каже: «Цей 40-
денний піст є подібний до посту Мойсея, що 
постив 40 днів і ночей та приняв таблиці Божих 
Заповідей. Постімся і ми 40 днів і приймемо 
живе слово Боже воплочене від Діви і 
причастимся його Тіла». Різдвяний піст став 
для Церкви також символом молитов і постів 
старозавітніх патріярхів і пророків, що з тугою 
очікували приходу Месії. В часі цього посту св. 
Церква бажаючи скріпити своїх вірних 
прикладом Святих Старого й Нового Завітів, 
обходить пам’ять деяких пророків, а вкінці дві 
останні неділі присвячені всім старозавітнім 
Праотцям і Отцям. Наша Церква має 
прадавню традицію, за якою вірні готовляться 
до празника Христового Різдва не тільки 
молитвою і постом, але й св. Тайнами сповіді і 
св. Причастя. Київський митрополит Георгій 
(1072-1073) у своєму «Білеческому Уставі» 
поручає св. Причастя, між іншим, і на Христове 
Різдво. Св. Йосафат у своїх «Правилах для 
священиків» радить їм заохочувати вірних до 
сповіді в часі Пилипівки. Київський Митрополит 
Петро Могила (†1647 р.) у своїм Требнику 
поручає вірним сповідь і св. Причастя у кожнім 
з чотирьох річних постів.  
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24-а НЕДІЛЯ - 08.12.2013 – глас 7 
Відданння празника Введення Богородиці. Свв. 
свщмчч. Климента, папи Римського, і Петра, єп. 
Олександрійського. 
10.00 – Служба Божа 
+ Тереса Гарбовська 
14.00 – Служба Божа 
+ Анна, Тимотей, Яніна з р. Пакіш, дідів, батьків, 
сестер і рідних 
 

ПОНЕДІЛОК - 09.12.2013 
Прп. Аліпія Стовпника. Пам'ять посвячення храму 
св. влкмч. Юрія, що в Києві перед воротами св. 
Софії. 
7.30 – Служба Божа 
+ Анна Гривна; + з род. Мацелко і Цікуй 
17.00 – Служба Божа 
 

ВІВТОРОК - 10.12.2013 
Св. влкмч. Якова Персянина. Прп. Палладія. 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 11.12.2013 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

ЧЕТВЕР - 12.12.2013 
Св.мч. Парамона. Св. мч. Філумена. 
7.30 – Служба Божа 
+ с. Родіони в І-у річницю смерти 
17.00 – Служба Божа 
 

П'ЯТНИЦЯ - 13.12.2013 
+ Св. всехвального ап. Андрея Первозванного. 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 14.12.2013 
Св. прор. Наума. 
7.30 – Служба Божа  
 

25-а НЕДІЛЯ - 15.12.2013 – глас 8 
Св. прор. Аввакума. 
10.00 – Служба Божа 
+ Миколай Булат 
14.00 – Служба Божа 
+ Солян Анастазя і Григорій, Лазука Катерина, 
Сосновска Мелянія. 
 
 
 
 
 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться у по-
неділок чоловіки о год. 18.30, всі разом о год. 
19.00 в приміщенні парафіального дому. Запро-
шуються всі бажаючі. 
 
 

ВИСТАВКА ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 
Від п'ятниці 29 листопада в замку можна поди-
витися виставку про Голодомoр в Україні 1932-
1933 р. Виставка приїхала до нас з Києва. Запро-
шуємо. 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
У вівторок 10 грудня о год. 19.30 в парафі-
яльному домі відбудеться катехиза для студентів. 
Запрошуємо всіх студентів і старшу молодь. 

 
ЗУСТРІЧ ЗІ СВ. МИКОЛАЄМ 

В неділю 15-ого грудня після ранкової Служби 
Божої до нашої парафії завітає Святий Миколай, 
щоб зустрітися з дітьми нашої спільноти. Усіх 
сердечно запрошуємо на цю зустріч. 

 
ВИЇЗД НА ХІРОТОНІЮ ДО ПЕРЕМИШЛЯ 

Єпископські свячення - хіротонія о. митрата Євге-
на Поповича відбудеться 21 грудня в Перемишлі. 
З нашої парафії організується автобус. Бажаючі 
поїхати до Перемишля нехай вписуються на 
листу, яка при виході з церкви, або зголошуються 
до п. Андрія Фаранчука. 
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Як ми повинні дотримуватися посту і до 
нього підготовлятися? 

Найкраще підготовляння і проводження посту є 
розкривання для себе Божого Слова. Бо свято 
Різдва означає те, що Слово стало Тілом. Ми 
повинні наново розкрити для себе Боже Слово, 
воплотити його в собі. Вважаю, що найкращою 
підготовкою до Різдвяного посту і його дотри-
манням є щоденне читання Святого Письма. 
Потрібно поставити собі мету – читати Біблію. 
Корисно також читати літургійні тексти. Щодо 
вживання їжі, то тут діють загальні закони, 
представлені святим апостол Павлом у його 
посланнях, які читаються перед початком Ве-
ликого посту: «Хто їсть – нехай їсть і дякує, хто 
не їсть – нехай не їсть і дякує». Бо важливим є 
не їсти чи не їсти, а дякувати. Христос 
воплотився для того, щоб життя християнина 
стало вічною подякою Богові за те, що Він дбає 
про своїх людей. 
 
Фрагмент інтерв'ю з о. Василь Рудейко, др 
богослов'я, заступник голови Патріаршої лі-
тургійної комісії УГКЦ, священик храму Свяще-
нномученика Климентія Шептицького у Ль-
вові. Повне інтерв'ю http://news.ugcc.org.ua 


