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              Духовно-інформаційний вісник              6 жовтня 2013  №2     

        Випадок, про  який  ми  чуємо  у  сьогоднішньому  недільному  Євангелії,  стався,  коли  Ісус 
прийшов  до   Єрусалиму  останній  раз.  В  тому  часі  Він  проводить  найбільше  суперечок  із 
законовчителями  і  фарисеями  і  ті суперечки були  такі  гострі, що Христос наостанку сказав їм :      
« Горе вам, книжники і фарисеї, горе  вам  багаті .» Так  чуємо,  що  приступив до  Христа  якийсь 
законовчитель і  сказав, « спокушаючи Його : « Учителю , котра  найбільша  заповідь у Законі  ? ». 
Знаємо, що головним завданням кожного єврея було точне зберігання Закону. Але воно полягало у 
зовнішньому   бездушному  виконанні  всіх   613   приписів  закону,  вибраних  із  Старого  Завіту. 
Можемо собі пригадати  притчу про милосердного самарянина,  коли вчитель закону  і  служитель 
храму  пройшли  мимо  побитого єврея,  боячись доторкнутися до  нього,  щоб  не забруднити свої 
руки і не порушити припис Закону, що « не можна торкатися крові » . Всі ті приписи утруднювали 
життя простих людей і  служили лише  для хвальби  законовчителів в їхніх суперечках. 
         А  щодо  головної  заповіді  Закону,  переважаючими  були  думки  двох  законовчителів. 
Один  говорив: « Не  роби  ближньому  того,  що тобі  немиле. В цьому ввесь Закон.  Все  інше – це 
тільки коментарі. » , а  другий  казав: « Люби  ближнього  твого  всім  серцем  твоїм,  всією  душею  
твоєю . Це підвалина, це основа Закону. » Перший,  говорив з негативної сторони – « Не роби », а 
другий говорив  з  позитивної -  « Люби » .  Це  фактично  дві  сторони  однієї  медалі.  
Ісус, « знаючи думки їхні » , відповів : « Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю 
душею і  всією  думкою  твоє :  це  найбільша  і  найперша  заповідь.  А  друга  подібна  до неї : 
Люби  ближнього твого,  як  себе  самого. » Ці  дві  заповіді  знаходяться  в  різних  місцях  Закону 
– одна  є  взята  з  книги Второзаконня,  інша  з  книги  Левіт.  Та  Христос  ставить їх разом,  щоб 
показати, що вони одна від одної  залежні і одна одну доповнюють. Ці  дві  заповіді  творять  одну 
головну заповідь любові, на них базується ввесь Закон і Пророки. 
        Христос, говорить нам про любов вертикальну, тобто любов до Бога, і любов горизонтальну, 
тобто любов  до  ближнього. Бути  християнином -  це  означає  жити за  принципом хреста – тої  
вертикальної    і  горизонтальної любові до Бога і ближнього. 
         Святий  Авва Доротей,  який  жив  у  6 ст.,  казав  так: « Якщо  людство  помістити в  різних 
місцях круга, то в центрі того  круга  необхідно  помістити Бога.  Приближуючись  до  центру  ми 
наближаємося до Бога, отримуємо святість, стаємо святими. Приближаючись до центру ми також 
наближаємося одні  до  одних ». 
          Так само,  коли  всі  ідемо  до  Церкви,  то  стаємо  ближчими  одні до одних. Коли  ж  всі 
розходимося  і  йдемо  від  Церкви  і  від   Бога,  то  віддаляємося  і  одні  від  одних. 
Христос  нам  пояснює, як  ми  повинні  жити – жити в  любові  до  Бога  і  любові  до  ближнього. 
Євангелист Лука  доповнює цю  розмову  Христа  з  фарисеєм такими словами  Ісуса: « Роби  це           
і  будеш  жити ». 
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Розклад  богослужень  на  наступний  тиждень 
  Понеділок 7 жовтня – вервиця . 19. 30  

Середа 9 жовтня – молитва та катехизм для дорослих .19. 30 
  Пятниця 11 жовтня – репетиція хору . 19. 30 

Субота 12 жовтня – катехизм для дітей 17. 00  вечірня 19. 30 
 Не д і л я 13 жовтня  Божественна літургія  13. 30  вечірня з витією 17. 00 

 

П о в і д о м л е н н я 

Що  середи  починаючи  з  2  
жовтня  2013  року  будуть  
проводитися реколекційні науки 
для дорослих, які в церкві св. 
Марчелло провадить сестра Софія  
після молитви, що  
розпочинається  о  19. 30 
Що  суботи  проводиться  
катехизація  дітей  в  церкві  св. 
Марчелло,      які  розпочинаються  
о  17. 00 , провадить  сестра  
Софія. 
 

В І Т А Є М О 
Щиро вітаємо всіх,  хто справляв 
свої уродини чи відзначав іменини 
на протязі цього тижня і від 
щирого серця зичимо вам всім, 
великих  Божих  ласк,  здоровя  
міцного , щастя  і  благополуччя ! 

Хай Пресвята мати наша 
Богородиця, охороняє завжди у 
всіх небезпеках, і провадить до 
свого Божественного Сина, а 
Господа нашого Ісуса Христа. 

О Г О Л О Ш Е Н  Я 
Духовно-інформаційний вісник що видається силами  молоді міста Капуа,  

закликає до співпраці всіх  парафіян церкви Св. Марчелло, подавати  свої матеріали, 
зауваження та пропозиції щоб зробити цей часопис доступним і цікавим для 
отримання повної інформації подій з церковного життя. 
 

Провадиться, збірка добровільна  пожертва, на виготовлення образу для 
оздоби проскомедійника, що вже заказаний і малюється в Бучацькій єпархії .  

Щиро просимо не залишатися байдужими.. 
 



Найвизначніші святі  що їх на тижні святкує католицька церква : 
Св. Франциск з Ассізі  -  4 жовтня 

 
Св. Тереза від Дитятка Ісуса з Лізье  -  1 жовтня 

« Мої самозречення полягали у доланні власної волі, яка завжди була готова до того, 
щоб протестувати «. 

 
Це  свято  припадає  на  неділю. Він,  є  останнім  
пророком   Старого Завіту,    і  першим,  Нового  
Завіту , що  удостоївся честі  бути  освяченим  
самим Господом ще в лоні матері своєї. Той, що 
удостоївся честі  покласти  свою  руку  на  свого  
Владику, хрестивши Його, та явно вказав  на  Нього 
всім людям. 

30 вересня вшановується церквою 
пам'ять 

Святих мучениць Віри, Надії , 
Любові та їх матері Софії 

    За  часів  цісаря  Адріана  жила  в Римі  вдова – 
християнка,   яка   називалася   Софія  .слово  що     (  з гр. премудрість )  .Мала  вона  три   
донечки :      12 – літню Віру, 10 – літню Надію  і  7 – літню Любов.  Всі  три  дівчинки  
відзначалися   великою красою тіла,  але   найголовніше – ще  більшою  побожністю.  
Мати  зі  своїми  дітьми  перебувала  на  молитві  і читанні  Святого Письма,  але  не  
залишали   і  домашньої роботи.  Молитва в поєднанні з працею є наймиліша Богу.  Був  
137 рік  по  Христі – час  переслідування  християн.  Римський староста Антіох покликав 
св. Софію   з доньками  і  наказав  їм  принести  жертву  божкам.  Але  мати  Софія  і  всі  
три  донечки  сміливо  віповіли,  що  вони  поклоняються  лише  одному  правдивому  
живому  Богові  і  як  християнки  не  можуть  принести жертву  бездушним  бовванам. 
Тоді  Антіох  наказав   віддати  їх на  цісарський  суд. Той,  побачивши  прекрасних  дів,  
хотів  обіцянками  довести  їх  до  відступництва  від  св. Віри, але  вони  сміливо 
сказали,  що  за  св. Віру і  за  Христа готові  перетерпіти всякі муки  і  смерть. 
          Цісар передав  їх  одній  знатній  поганській жінці  Палладії,  щоби  вона намовила 
їх до поклоніння  божкам.  Після  трьох  днів  св Софія  з  дівчатами  стали  на  суд  з  
готовністю віддати своє життя за  Христа. 

І тоді почалися муки. Кати били нещадно св.Віру, відрізали їй груди, палили вогнем, а 
потім вбили мечем. Такі самі  муки терпіла  і  св. Надія,  а  серед  мук  голосно  просила 

Господа,  щоби  прийняв її  душу там,  де душа її  сестри  знайшла  вічну радість. Під  час  
найтяжчих терпінь,  палена  вогнем,  поливана розтопленим оловом, співала  псальми  на  
славу  свого  Небесного  Нареченого.  І  так  серед  молитви  св. Надії  відрубали  голову. 

Потім  почали  мучити  наймолодшу – св. Любов. Її  прив’язали  до  колеса  і  били  
нещадно  бичами,  аж  тіло відпадало  від  костей.  Мучитель  казав  розпалити  великий  

вогонь,  бо  гадав,  що  налякає  ним  святу  діву. 
- Скажи  лишень  слова : « великі є царські боги « - каже він до неї, - спасеш  тоді  

своє  молоде  життя. 
- « Великий є  Бог  християнський » - відповіла св. Любов і сама  хотіла вступити 

огонь. Тоді мучитель наказав  свердлити її кості, а потім  вбити мечем. Св.Софію 
відпустив на волю. Вона похоронила тіла своїх трьох доньок  і молилася при  

їхньому гробі день і ніч, а третього дня 
померла під час молитви. 

 
 
 

 
 

  

Недуга  тіла  повертає  здоров я  душі. 
Митрополит  Андрей  Шептицький 

Чим  важчий  прес – тим краще вичавлюється вино,  чим  важчий  хрест – 
тим  більший  плід  приносить  душа.                                                 о.  Ігор  Цар . 
Розкіш  вабить  на початку , а потім  зраджує ; терпіння відштовхує , зате  
потім  колюче терня  гарно  зацвіте . 
                                                                                                            св.  Хосе Єскріва 

Ангелику милий мій все 
ти коло мене стій, 
Рано  ввечір  вдень  і  

вночі будь мені на 
помочі 

Ісусику солоденький я 
твоє дитя 

Візьми  мене  під  опіку  
на ціле життя 

6 – жовтня  Східна Церква святкує             
« Зачаття св. Івана Хрестителя » 

М о л и т в а 
Господи, зроби мене інструментом Твоєї любові, де є ненависть, дозволь мені сіяти згоду, де є 
кривда – прощення, де темрява є – світло, де смуток – радість, де сумніви є – віру, а там де є 
розпука – надію ! О Божественний Учителю, допоможи мені, щоб не шукав я за спокоєм, а 
радше заспокоював інших, за розумінням у других, а радше других розумів, за любов ю від 
інших, а радше інших любив. Тому, що це даючи ми одержуємо, і в умиранні народжуємося до 
нового життя. 
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