Парафіяльний часопис храму Богородиці Троєручиці
Української Греко-Католицької Церкви в Естонії
М. ТАЛЛІНН
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29 Неділя 21-та
по Зісланні Св. Духа.
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

22 Неділя 20-та
по Зісланні Св. Духа.
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Хельсінкі
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16:00 – Тарту

1 Жовтня
ПОКРОВ ПРСВ.
БОГОРОДИЦІ
Храмове свято
Св.Літургія - 10:00
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Першого жовтня на свято Покрову Богородиці наша греко-католицька
святиня в Естонії відзначає храмове свято, храм Богородиці Троєручиці, який був
освячений Блаженнішим Любомир Гузаром 14-го жовтня 2000 року Божого.
Історія ікони – Троєручиця.
Шанування ікони Божої Матері «Троєручиця» почалося в VIII столітті, за
часів іконоборницької єресі, коли ікони знищувалися за указом імперської влади,
а християн, які їх зберігали, жорстоко карали.
Історія чудотворної ікони Божої Матері
«Троєручиця» пов’язана з долею великого
церковного піснетворця і автора догматичних
трактатів преподобного Іоанна Дамаскина
(пам’ять 4/17 грудня).
В період іконоборчої єресі преподобний
Іоанн гаряче викривав єретиків, тим викликав
гнів візантійського імператора Лева III Ісавра.
Щоб зганьбити ім’я святого, який проживав в
Дамаску та займав високу посаду при дворі
дамаського халіфа, імператор наказав виготовити
фальшивого листа, в якому преподобний Іоанн
нібито запропонував йому напасти на Дамаск,
обіцяв в цьому свою допомогу.
Прочитавши листа, халіф наказав відрубати у преподобного кисть правої
руки і повісити її на площі для всенародного огляду. Тільки у вечері святий Іоанн
випросив віддати йому свою руку. Приложивши кисть до відсіченої руки, Божий
угодник впав на коліна перед іконою Божої Матері, довго із сльозами просив у
Неї зцілення руки. Після сердечної молитви піснетворець задрімав і побачив у
сонному видінні Саму Пресвяту Богородицю, Яка сказала преподобному, що
йому дарується зцілення, та наказала без ліності трудитися цією рукою на славу
Господню.
Прокинувшись, святий Іоанн побачив, що кисть його приросла до
пораненого місця і рука стала здоровою. Сповнений почуттям глибокої вдячності
до Небесної Владичиці за ЇЇ милість, святий Іоанн створив хвалебну пісню Матері
Божій «Тобою радується, Благодатная всякая тварь», яка в богослужінні стала
використовуватися в якості Задостойника на Літургії святителя Василія Великого.
Бажаючи залишити пам'ять про чудесне зцілення, піснетворець приклав до
нижньої частини ікони руку, виготовлену із срібла, від цього ікона отримала назву
«Троєручиця»
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СВЯТІ ТАЇНСТВА
(Використано матеріали: «Як поводитися у храмі; Порадник богомольця» - Львів: Свічадо, 2008)

ТАЇНСТВО РУКОПОЛОЖЕННЯ (СВЯЩЕНСТВА)
Завдяки цьому таїнству вибрані вірні через
дар Святого Духа і покладення рук єпископа
посвячуються для священичого служіння.
У
Церкві
передбачено
три
ступені
священства: диякони, священики (пресвітери) і
єпископи.
Кожному з цих ступенів притаманне
визначене церковною традицією служіння в
спільноті вірних.
Тому священнослужителі одного ступеня не
можуть виконувати функції, не притаманні їхньому
ступеню.

Єпископ
"Нагледіть собі, отже,
з-поміж вас, брати, сімох
мужів доброї слави, повних
Духа та мудрости, а ми їх
поставимо для цієї служби; ….
Вподобалось це слово всій громаді й
вибрали Стефана,........... і поставили
їх перед апостолами і, помолившись,
поклали на них руки." (Діян. 6, 3-7).

Священик

Диякон

ТРОЄРУЧИЦЯ
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ТАЇНСТВО ЄЛЕОПОМАЗАННЯ
• Для чого уділяють Таїнство Єлеопомазання?
Єлеопомазання (інші назви - оливопомазання, соборування, маслосвяття) це таїнство, під час якого через молитву священиків і помазання тіла єлеєм на
хворого сходить Божа благодать, котра зцілює душевні та тілесні немочі.
«Нездужає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів церковних і хай
вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва
віри спасе недужого, та й Господь його підійме; і як він гріхи вчинив, вони
йому простяться» (Як. 5, 14-15).
У цьому таїнстві освячуються страждання хворого і з'єднуються із
стражданнями Христа. Освячення тілесних недуг додає хворому духовних сил,
щоб його немочі спричинилися не до смерти, а послужили до спасіння у вічності.
• Як, коли і де відбувається Таїнство Єлеопомазання?
Згідно з чином Таїнства Єлеопомазання, його уділяють сім священиків
(звідси інша назва єлеопомазання - соборування), хоча його може звершувати й
один єрей (як правило, сьогодні це таїнство звершує один священик).
Під час чину єлеопомазання є сім читань з Апостола і Євангелій та сім
молитов, у яких мовиться про покаяння, про оздоровлення, про потребу вповання
на Бога, про співстраждання та милосердя. Після кожної молитви священик
хрестоподібно помазує тіло хворого (чоло, очі, вуха, уста, ніздрі, груди, руки та
ноги).
Таїнство Єлеопомазання звершується у випадку важкої тілесної або
душевної недуги. Як спільнотне богослуження Таїнство Єлеопомазання можна
здійснювати у храмі, а також у помешканні хворого, в лікарні тощо. Якщо
Таїнство звершується в домашніх умовах над важкохворим або тим, хто є при
смерті, то спочатку відбувається сповідь, потім Таїнство Єлеопомазання, а в кінці
причастя недужого.
• Над ким можна здійснювати Таїнство Єлеопомазання?
Таїнство Єлеопомазання здійснюють над християнами, які хворіють
важкою тілесною або душевною недугою, а також над тими, що є при смерті.
Важкими тілесними недугами слід вважати ті, котрі протягом довгого часу
завдають людині великих страждань, а також ті, які становлять небезпеку смерті.
Важкими душевними недугами можуть бути глибокий відчай, депресивні стани
тощо. У кожному окремому випадку здійснення чи нездійcнення Таїнства
Єлеопомазання покладене на розсуд священика. Існує звичай, згідно з яким, дітям
єлеопомазання уділяють з семирічного віку або від того часу, коли вони
починають сповідатися.
Таїнство Єлеопомазання здійснюють також і над непритомними, якщо
можна вважати, що вони цього бажали б і є на це згода їхніх рідних.
Серед людей побутує думка, що здійснення Таїнств Єлеопомазання над
людиною є ознакою того, що та невдовзі помре, або що його слід уділяти тільки
тим вірним які є при смерті. Такі погляди є хибними і суперечать меті цього
таїнства - допомогти хворому перетривати у недузі.
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ХРАМ - МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ІЗ ЖИВИМ БОГОМ
Роль храму в Святому Письмі?
Структура храму?
Місце людини в храмі?

Церква - Тіло Христове
Церква – це «Божий дім», місце присутності Бога, де ми можемо знайти і
зустріти Господа.
Церква – це Храм, де мешкає Святий Дух, що оживляє, провадить і
підтримує. І якщо запитаємо, де можемо увійти у спілкування з Богом, де можемо
знайти світло Святого Духа, що просвічує наше життя, то відповідь буде одна – у
Церкві.
З Воплоченням Божого Сина сповнилось пророцтво Натана, сказане до царя
Давида: «Не цар, не ми даємо дім» для Бога, але сам Господь «будує Свій дім»,
щоб замешкати між нами, як це записав євангелист Йоан у Євангелії. Христос –
це живий Храм Отця.
Сам Христос будує Свій «духовний дім», Церкву, яка споруджена не з
матеріального каміння, але з «живого каміння», яким є ми.
Ми є живим камінням Божої будівлі, глибоко з’єднані з Христом, що є
каменем підтримки, а також одне з одним. Ми не відокремлені, ми є Божим
людом.
Як переживаємо те, що ми є Церквою? Чи ми є живим камінням чи, так би
мовити, камінням втомленим, знудженим, байдужим?
Християнин повинен бути жвавим, радіти з того, що він є християнином!
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Структура храму
На Ньому (Ісусі) вся будівля, міцно споєна, росте святим храмом у Господі;
на ньому ви теж будуєтесь разом на житло Бога в Дусі (Еф. 2, 20–22).
Храм поділяється на притвор, храм вірних та святилище. Храм
спрямований святилищем на схід як місце з’яви Христа.
Притвор – найближча до входу частина, був призначений для оглашенних,
тобто ще не охрещених, котрі готувалися до прийняття хрещення.
Храм вірних – середня частина, призначений для перебування мирян.
Bівтар, або святилище – найголовніша престольна частина, де священик
служить літургію; тут є престол і кивот з Пресвятою Євхаристією.
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Святе Письмо про храм

Старий Завіт згадує, що патріархи виокремлювали місця, де з'являвся Бог
людині у різних образах (Бут. 12,7).
За часів Мойсея Скинія Завіту стала місцем зустрічі з Богом, де збирався
народ. Натомість у добу ізраїльських царів Скинію Завіту замінено будовою
храму, який Бог наказав спорудити Соломонові. Єрусалимський храм був місцем
зустрічі з Богом.
Старозавітний Храм спорудили люди своїми руками, вони прагнули
збудувати «дім» для Бога, щоб мати видимий знак Його присутності серед людей.
Перші християни збиралися на ламання хліба (Євхаристія) у різних домах, а
під час переслідувань на місцях поховань мучеників, в різних катакомбах. Коли
закінчились переслідування християн, почали будувати храми, особливо на
місцях смерті мучеників та на місцях поганських капищ.
Українська назва храм походить від слова хороми, що вказує на велич та
красу дому Божого. Назва храму собор вказує на зустріч спільноти на молитву з її
єпископом.

«Тоді Соломон промовив: (Господь установив на небі сонце), а сам
захотів у мряці пробувати. Тим я й спорудив тобі дім на
мешкання, місце, де ти повіки будеш жити.»
(1 Цар. 8:12-13).
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Головні святині УГКЦ
СОБОР ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ –
головний собор Української ГрекоКатолицької Церкви, розташований у
Києві. Відкритий 27 березня 2011 року
інтронізацією Святослава Шевчука, що був
обраний Патріархом Української ГрекоКатолицької Церкви. Освячений 18 серпня
2013 р.

ГРЕКО - КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР
СВЯТОГО ЮРІЯ - до 1817 при
монастирі Чину св. Василія Великого,
бароково-рококовий монументальний
архітектурний ансамбль з виразними
національними рисами (1744–1762).
Собор
є
частиною
комплексу:
барокового собору (1745–1770) з
дзвіницею (дзвін з 1341), рококової з
класицистичними
портиками
митрополичої палати (1761–1762),
будинків капітули, тераси з двораменними сходами, ажурної огорожі довкола
соборового подвір'я з двома брамами в подвір'ї (1771) та мурів, що обводять
капітульні будинки і владичий сад (1772).

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР
В РИМІ, споруджений в кінці
60-х
років
XX
століття
патріархом Йосифом (Сліпим). Є
частиною
комплексу
Українського
католицького
університету
імені
святого
Климента в Римі.
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«Я ж, з превеликої ласки твоєї, увійду в дім твій і поклонюся
до святого храму твого в страсі перед тобою» (Пс. 5, 8).
Йдучи до храму, пам’ятаймо про відповідний зовнішній вигляд!
Поводьмося в храмі з належною побожністю!
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМІСІЇ У СПРАВАХ МИРЯН УГКЦ)
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О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Зустріч української молоді Естонії в Кодасема
6-7 жовтня 2017р.Б. відбудеться друга духовно-фізкультурно-патріотична
зустріч української молоді Естонії в Кодасема (щорічне місце проведення таборів
та різних зустрічей, розташоване на 98 км від Талліна).
У програмі заплановано: молитва, спорт, ватра - українська пісня, кулінарні
змагання, спілкування та багато іншого.

10-12 листопада відбудеться паломницька поїздка в м. Вільнюс, Литва.
У програмі заплановано: участь у спільній молитві з нагоди цьогорічного
святкування 400-ліття Василіянського Чину, яку очолить Глава УГКЦ,
Блаженніший Святослав, зустріч громад, гора хрестів та екскурсія по місту.
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ЖОВТЕНЬ

Розпорядок

2017 Р. Б. №9(33)

Богослужінь

в храмі Богородиці Троєручиці м. Таллінн
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П`ятниця

10:00 Служба Божа
09:00 Служба Божа
09:00 Служба Божа
09:00 Служба Божа
09:00 Служба Божа
09:00 Служба Божа

Панахиди за померлими будуть служитися кожної першої неділі місяця.
м. Т а р т у
16:00 – Служба Божа, кожна друга неділя місяця.
(Костел Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії вул. Veski 1-1A).
м. П и л ь в а
15:00 – Служба Божа, кожна остання субота місяця (Лютеранський храм)
Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які
святкують свій день народження у
жовтні: Галина Градова (01.10), Галина
Андрухович (03.10), Надія Риб'єва (04.10),
Марія Юртин (12.10), Паримський
Олександр (12.10), Наталія Костюк
(23.10), Ірина Градова (24.10), Оксана
Вельган (26.10).
Многих та Богом благословенних літ!
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