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Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе 
та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві 
подобається. Не беріть участи в безплідних ділах 
темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай 
виробляють, соромно й казати. Все, що ганиться, 
стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає 
світлом. Тому говорить: “Прокиньсь, о сплячий, і 
встань із мертвих, а Христос освітить тебе!” Тож, 
уважайте пильно, як маєте поводитися, - не як 
немудрі, а як мудрі, 16 використовуючи час, бо дні 
лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є 
Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить 
до розпусти, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між 
собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, 
співайте та прославляйте у серцях ваших Господа  
 
 
 
 
І він розповів їм цю притчу: В одного багача земля 
вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до 
себе: Що мені робити? Не маю де звезти врожай 
мій! І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, 
більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій 
достаток та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш 
добра багато в запасі на багато років! Спочивай 
собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: 
Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а 
те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, 
хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога.” 
 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 
 
б. Антифони в Літургії 
360 Царство Боже є сповненням усіх пророцтв та 
обітниць Старого Завіту. Щоб нині повніше зрозуміти 
й прийняти Царство, ми пригадуємо ті пророцтва й 
обітниці, співаючи вірші псалмів, де про них сказано, 
упереміж із приспівами, у яких висловлено 
сповнення цих обітниць у Христі. Величним гимном 
«Єдинородний Сину» сповідуємо, що сповненням 
усіх Божих обітниць є Христове воплочення й 
Пасхальне таїнство. Співаючи приспіви «Молитвами 
Богородиці» та «Молитвами святих», єднаємося з 
тими, у яких це спасіння здійснилося. Такий спів 
псалмів із приспівами називається «антифонами», 
бо його виконують по черзі два крилоси. У 
Божественній Літургії є три антифони, останній з 
яких завершується Малим входом. У молитвах 
антифонів сповідуємо «невимовне чоловіко- 
 

 
любство» Христове і Його обітницю «вволити 
прохання двох або трьох, що згодяться в ім’я» Його. 
 
в. Малий вхід, тропарі, Трисвяте 
361 Якщо співом антифонів ми переживаємо 
очікування Царства й «наближення» до нього, то 
Малий вхід показує, що, йдучи за Христом, ми вже 
входимо в Царство, в небо, в повноту Божого життя і 
молимося: «Вчини із входом нашим, щоб був 
входом святих ангелів, які співслужать з нами і 
разом з нами славословлять Твою доброту». 
Словами «Премудрість, прості!» диякон закликає 
нас скерувати увагу до Слова Божого, а вірні 
відповідають поклонінням Його Мудрості, явленій у 
книзі Євангелія. Вони готують свої серця до 
прийняття Слова. Саме тому вірні, творячи малий 
поклін, співають: «Прийдіте, поклонімося і припадім 
до Христа».  
 
362 Священик з Євангелієм входить у святилище на 
знак того, що Божественну Літургію звершує єдиний 
Первосвященик – Ісус Христос, Який невидимо 
присутній серед нас і провадить нас до престолу. 
Єпископ або священик представляють Вічного 
Архиєрея, Який приніс досконалу жертву раз 
назавжди, вознісся на небо й, увійшовши у небесне 
святилище, сидить праворуч Отця (див. Євр. 9, 11-
14.23-28). 
 
363 У тропарях – піснеспівах на честь свята або 
святого зі зверненням до Христа, Богородиці або 
святих, і кондаках – піснеспівах, у яких 
розкривається богословський зміст святкування – 
Церква оспівує і показує недослідимі шляхи, якими 
Господь вводив і вводить кожного вірного у своє 
Царство. 
 
364 Наше входження до Царства, піднесення до 
Неба і споглядання Пресвятої Тройці ми 
висловлюємо співом Трисвятого: «Святий Боже, 
Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас», 
єднаючись у цьому співі з небесними хорами. У 
молитві Трисвятого ми, стоячи «перед славою 
святого жертовника», просимо Господа прийняти «з 
уст нас, грішних, трисвяту пісню» і відвідати «нас 
милістю Своєю».  
 
365 Під час Трисвятої пісні архиєрей сходить на 
«горне сідалище». Архиєрей сідає, коли читають 
Апостола, а по обидва боки від нього сідають 
священики, представляючи Ісуса Христа посеред 
апостолів і символізуючи Церкву в її вчительському 
служінні.  
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Послання апостола 
Павла до Ефесян  

5:9-19 
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НЕДІЛЯ 25.11.2018  
26-а Нд. по Зісланні  
⊕ Свщмч. Йосафата, аєп. Полоцького  
9.30 - Молебень до св. Йосафата. Виставлення 
мощей 
10.00 - Божественна Літургія 
Про благословення для Люби Левосюк в день 90-их 
уродин. Про благословення для Надії і Владислава 
Бунда в 50-ту річницю вінчання. 
11.15 - Молебень до Пресвятої Богородиці в 
наміренні всіх хто у світі голодує, щоб всім 
старчало хліба 
 

ПОНЕДІЛОК 26.11.2018  
† Св. Йоана Золотоустого, аєп. Царгород.  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Софія, Іван, Михайло, Мирослав і Богдан 
 

ВІВТОРОК 27.11.2018 
† Ап. Пилипа  
 

СЕРЕДА 28.11.2018 
Початок Різвяного Посту (Пилипівки) 
Іспов. Гурія, Самона й Авіва  
 

ЧЕТВЕР 29.11.2018 
† Ап. і Єванг. Матея  
 

П'ЯТНИЦЯ 30.11.2018 
Св. Григорія, єп. Неокесарійського  
 

СУБОТА 01.12.2018  
Мучч. Платона і Романа  
 

НЕДІЛЯ 02.12.2018  
27-а Нд. по Зісланні  
10.00 - Божественна Літургія 

 

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЙОСАФАТА КУНЦЕВИЧА 

Іван (Йосафат) Кунцевич народився 1580 р. в 
міщанській родині Гавриїла і Марії, у княжому місті 
Володимирі-Волинському. Він був охрещений у 
місцевій церкві св. Параскевії Іонійської, так званої 
П’ятниці. Дитинство і молоді роки Іван провів у 
рідному місті Володимирі-Волинському. В 1596 році, 
коли Іванові виповнилось 16 років, батьки віддали 
його на науку й практику купецького ремесла до 
купця Якинта Поповича, у Вільно. Він попри різні 
вмовляння Якинта Поповича, залишає купецьку 
справу, щоби стати купцем небесних чеснот та 
віддається на службу Богові. В 1604 році він вступає 
до запустілого монастиря Пресвятої Трійці у Вільні. 
Був прийнятий і в ченці пострижений самим 
Київським митрополитом Іпатієм Потієм і приймає 
чернече ім’я – Йосафат. В 1609 році Йосафат 
Кунцевич був висвячений митрополитом Іпатієм 

Потієм на священика. Йосафат своїми науками, 
добрими словами, милостинею «притягав» до 
Київської Унійної Церкви велике число людей, які 
відрікалися схизми та ставали ревними католиками. 
Вороги, бачачи великі успіхи святого чоловіка, 
різними способами намагалися знайти в ньому якусь 
провину чи недолік, а не знайшовши нічого в 
святому Йосафатові із-за своєї зависті, дали йому 
назву душехват. В 1613 році, за наказом 
митрополити Вельямина Рутського, Йосафат був 
поставлений на ігумена Битенського монастиря. 
Митрополит Вельямин Рутський в 1615 році 
призначає на Полоцький архиєпископський престіл 
Йосафата єпископом помічником. В 1618 році 
Йосафат переймає архиєпископство у свої руки. У 
неділю 12 листопада 1623 він був убитий. Йосафат 
Кунцевич своєю мученицькою смертю привів до 
з’єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею 
за життя. Папа Урбан VIII 16 травня 1643 року 
причислює священномученика Йосафата Кунцевича 
до числа блаженних. У 1644 році 12 листопада у 
Римі відбулося перше святкування празника 
священномученика Йосафата Кунцевича. 29 червня 
1867 року, папа Пій ІХ урочистою буллою вписав 
святого священномученика Йосафата Кунцевича до 
числа святих мучеників.  
 

Молитва до св. Йосафата (Кунцевича)  
Великий мученику Христовий, Йосафате, чудовий 
взоре християнської досконалості і непереможний 
апостоле з'єднання Церков! Ти з любові до Бога не 
відказався ні від яких праць і трудів, і навіть радо 
пролляв кров і віддав своє життя. Благаємо тебе, 
святий покровителю й отче, заступайся за нас і 
випроси нам непохитності у святій католицькій вірі й 
ревності за спасіння наших власних душ, душ наших 
родин, знайомих і всіх людей. Святий сященному-
ченику Йосафате, згадай, що ти брат наш із крові й 
кості, тому заступайся в Бога за народ, з якого ти 
вийшов. Вчини, наш святий покровителю, своїми 
могутніми молитвами, щоб у всьому українському 
народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали 
дітьми одної Христової Церкви та щоб наш народ, 
збагачений дочасним й вічним благословенням, 
прославляв Бога, Який нагородив тебе нев'янучим  
вінком слави у Своєму Небесному Царстві, Якому 
належить слава, честь і поклін. Отцю і Сину і Святому 
Духові, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь. 
 

Молитва до святого Йосафата і мучеників  
Святий священномучениче за єдність Христової 
Церкви Йосафате та інші мученики! Ви своєю 
мученичою смертю залишили Церкві величне 
свідоцтво про святу віру. Випросіть нам, щоб 
зберегли ми цей божий дар і свідчили словами і 
життям правдивість тієї святої віри. Випросіть нам 
ласку, щоб ми вірно жили божими заповідями. 
Приведіть тих, що живуть у грісі й у темряві 
незнання, до роздуми над своїм спасенням. Потіште 
засмучених, скріпіть слабовірних і зробіть, щоб усі 
відчули ваше сильне заступництво у найсвятішого 
подателя всього добра. Учиніть, святий Йосафате 
та мученики, своїми молитвами, щоб у цілім нашім 
народі запанувала єдність у вірі, щоб усі стали 
дітьми однієї святої вселенської Церкви та щоб. 
увесь український нарід, збагачений божим 
благословенням, прославляв Бога, що нагородив 
вас нев’янущим вінцем у своєму царстві. Радуйтеся, 
мученики церковної єдности, бо і днесь 
проповідуєте з’єднання. Радуйтеся і молітеся за 
наше спасення. Амінь. 


