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Березень 6 (22) Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. Глас 7. Єв. 7. 

Віднайдення чесних мощів свв. мчч., що в Євгенії. 

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* створив Ти 

розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати 

повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість. 

Слава: Кондак, глас 1: Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і 

затрепече все, * а ріка вогненна потече перед судищем, * і книги 

розгортаються, * і таємне з’являється, * – тоді ізбав мене від вогню 

невгасимого * і сподоби мене праворуч Тебе стати, * Судде найправедніший. 

I нині: Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * з 

голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік праведний 

Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила Створителя Твого. * Слава 

тому, що вселився в Тебе, * слава Тому, що пройшов із Тебе, * слава Тому, що 

висвободив нас різдвом Твоїм. 

Прокімен, глас 3: Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові Його 

немає міри (Пс. 146,5). 

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке 

буде хваління (Пс. 146,1). 

Апостол: Перше послання до Корінтян 8:8-9:2 

8 Адже страва не зближує нас до Бога: коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані 

коли їмо, не набуваємо нічого. 9 Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала 

причиною падіння для слабких. 10 Бо коли хтось побачить тебе, що маєш 

знання, як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде 

заохочене їсти ідольські жертви? 11 Таким то чином твоє знання погубить 

немічного брата, за якого Христос помер. 12 Грішивши так проти братів і 

ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. 13 Тому, якщо 

страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не 

спокушувати мого брата. 1 Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, 

Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? 2 Коли іншим я не 

апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним доказом мого 

апостольства. 

Алилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, 

Спасителеві нашому (Пс. 94,1). 

Стих: Ідім перед лицем Його з ісповіданням і псалмами воскликнім 

Йому (Пс. 94,2). 
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Євангеліє від Матея 25:31-46 

31 Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він 

сяде на престолі своєї слави. 32 І зберуться перед ним усі народи, і він 

відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів; 33 і 

поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. 34 Тоді цар скаже тим, що 

праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину 

Царство, що було приготоване вам від створення світу. 35 Бо я голодував, і ви 

дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви мене 

прийняли; 36 нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі 

був, і ви прийшли до мене. 37 Тоді озвуться праведні до нього: Господи, коли 

ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? 38 Коли ми 

бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? 39 Коли ми бачили 

тебе недужим чи в тюрмі й прийшли до тебе? 40 А цар, відповідаючи їм, скаже: 

Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви 

мені зробили. 41 Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в 

вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його; 42 бо голодував я, і ви 

не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; 43 був чужинцем, і ви мене 

не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і не навідались 

до мене. 44 Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним 

або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не 

послужили? 45 А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили 

одному з моїх братів найменших – мені також ви того не зробили. 46 І підуть ті 

на вічну кару, а праведники – на життя вічне.” 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. Алилуя, тричі. 

 

1 Кр. 8,8–9,2. «Страва не зближує нас до Бога» 

Через первородний гріх людини, гріх непослуху Адама і Єви, він увійшов і в 

людство, і в кожну людину. Коли придивитися до буття нашої вселенної, то 

цей гріх увійшов лише в людину, він не увійшов у природу, не увійшов у речі, 

вони – нейтральні. Все залежить від того, як людина своєю волею, своїми 

вчинками з цими речами поведеться. 

Свобідна воля людини призводить до того, що одна і та сама річ може бути 

використана і для гріха, і для добра. Знаємо, що ножем можна вбити, а можна 

нарізати хліба і нагодувати голодного. Так само і страви, які ми вживаємо, 

можуть сприяти нашому фізичному скріпленню, а можуть робити з нас 

розманіжених черевоугодників. 

Стараймося ставитися і до страв, і до всіх речей у нашому житті з позиції, 

що до Бога наближає, приймати, а все, що віддаляє від Господа, відкидати. 
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        П’ятнадцять обітниць для тих, хто 
 відмовлятиме святу  Вервицю  

                                     (дані бл. Аланові де Рупе) 

1. Хто буде мені служити, відмовляючи Вервицю, 
отримає виняткові ласки. 
2. Обіцяю захист і найбільші ласки тим, які будуть 
відмовляти Вервицю. 
3. Вервиця стане грізною зброєю супроти пекла, 
знищить, зменшить гріхи, переможе єретиків. 
4. Вона спричинить розквіт чеснот і добрих вчинків; 
одержить від Бога щедрі прощення для душ; 
відштовхне серця людей від замилування світом і його 
марнотами; піднесе їх до прагнення речей вічних. 
Така душа освятиться. 
5. Душа, яка віддається Мені через відмовляння 

Вервиці, не загине. 
6. Хто буде відмовляти св. Вервицю і 

розмірковуватиме над її святими таємницями, 
ніколи не зазнає поразки. Бог не покарає його 
Своєю справедливістю, не загине він несподіваною 
смертю, якщо буде праведним, витривалим у ласці 
Божій і гідним життя вічного. 

7. Хто матиме справжнє набоженство до 
Вервиці – не помре без Найсвятіших Тайн. 
8. Вірні у відмовлянні Вервиці будуть відчувати 
у житті та при смерті світло Боже та повноту Його 
ласки. 
9. Звільняться з чистилища ті, що мали 
набоженство до Вервиці. 
10. Вірні діти Вервиці заслужать високий ступінь 
слави у Небі. 
11. Отримаєте все, про що просите, 
відмовляючи Вервицю. 
12. Усім, хто розповсюджує Вервицю, буду 
допомагати у їхніх потребах. 
13. Отримала від Мого Божого Сина обітницю, 
що всі оборонці Вервиці матимуть за заступників 
Небесний Двір упродовж життя і в годині смерті. 
14. Усі, хто відмовляють Вервицю, є Моїми 
синами і братами Мого Єдиного Сина, Ісуса 
Христа. 
15. Набоженство до Моєї Вервиці – це велике 
знамення призначення до Неба. 
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Коротка історія Святої Вервиці 
 

  Молитва на Вервиці зародилася в глибоку давнину II століття. 
На Сході, у Сирії, християни, побудували перші монастирі, почали 
молитися там, нанизуючи сушені зернята ягід на шнурочки. Отож 
назва "вервиця" походить саме від слова "верв", що означає 
"шнурок, мотузка". 

 В період середньовіччя Латинська Церква перейняла Вервицю від Східної 
Церкви. З цього часу за допомогою Вервиці той, хто молився на ній, отримував 
Божі ласки, прощення своїх гріхів, укріплювалися у вірі. 

 Першими великим пропагандистом молитви на Вервиці був cв. Домінік 
(1170-1221). У Тулузі 1214 року перед ним з’явилася з Неба Матір Божа з 
трьома небесними дівами і попросила поширювати молитву на Вервиці поміж 
християнами. У XV столітті в Західній Європі, де молитва на Вервиці була 
майже забутою, бл. Алан де Рупе (1428-1475) допоміг відродити її. Пізніше 
місіонер cв. Людовік Гріньйон де Монфорт (1673-1716) у молитві на Вервиці 
доказав, що вона не тільки допомагає навертати і спасати людські душі силою 
молитов Отче наш і Богородице Діво, а є входженням у глибокі таїнства життя, 
смерті, і воскресіння і слави Ісуса Христа і Діви Марії. Він вважав, що Пречиста 
Діва Марія з усіх набожеств найбільше цінує Вервицю, бо через неї кожний 
християнин отримує прощення за провини, звільняється від гріха, прагнучи 
досконалості, зростає у ласці. Хто плаче, знаходить радість і спокій, хто в біді, 
- допомогу і розраду. 

 Того, хто входить у світ Вервиці, не мучать сумніви та помисли, не 
захоплюють пристрасті. Диявол і плоть стають безсилими перед силою 
вінчальної молитви, яка рятує світ від катастрофи війни, стихійних лих і 
хвороб. Ця чудодійна молитва стає провидінням для молитвеника, допомагає 
йому доторкнутись серцем до одвічних тайн і небесних доброчеснот любові та 
миру. 

У розповідях про св. Франціска згадується такий випадок: один молодий 
чернець ревно відмовляв cв. Вервицю щодня перед обідом. Одного разу він не 
зумів її вчасно відмовити. Щоб не порушувати своєї обітниці, він просив 
дозволу в настоятеля на запізнення до обідньої трапези і пішов до 
монастирської каплички. Настоятель, зауваживши, що хлопця досить довго 
немає, послав до каплички іншого брата. Зайшовши туди, він побачив, як 
молодого ченця, Матір Божу та двох ангелів огортало дивовижне сяйво. На 
кожне Богородице Діво… з уст молодого монаха виходила біла троянда, її 
підхоплювали ангели та оздоблювали нею корону на голові Пречистої Діви 
Марії… 

 Тому Вервицю називають ще Рожанцем, що в перекладі означає корона 
троянд (рож). Блаженний Алан де Рупе говорив, що Вервиця із 150 
Богородице Діво є великою короною із білих троянд для Марії, а Вервиця із 16 
Отче наш – малою короною із червоних троянд для Ісуса. 

Через серце Матері Божої лине молитва на Святій Вервиці – пісня любові, 
таїнств життя Ісуса Христа і Марії, джерело освячення, духовного збагачення 
християнського життя. 
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ЯК МОЛИТИСЯ НА ВЕРВИЦІ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. 

 Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, 
Скарбе добр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від 
усякої скверни і спаси, Благий, душі наші. 

2.  Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба й землі, й 
усього видимого і невидимого. I в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина 
Божого, єдинородного, від Отця рожденого, перед усіма віками. Світло від 
Світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, 
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і 
нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії 
Діви, і став чоловіком. I був розп’ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і 
був похований. I воскрес у третій день, згідно з Писанням. I вознісся на 
небо, і сидить праворуч Отця. I вдруге прийде зі славою, судити живих і 
мертвих, а його царству не буде кінця. I в Духа Святого, Господа 
животворного, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином 
рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, 
святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на 
відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя майбутнього 
віку. Амінь 

3.  Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  
     Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. 

Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти 
породила Христа Спаса, визволителя душ наших. 
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4.  Слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь 
     Богородице Діво… 
5.  Слава Святому духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині і     
повсякчас, і на віки вічні. Амінь 
     Богородице Діво… 
6. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки 
вічні.Амінь 
     Заявити перше таїнство. 
     О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного 

вогню,  провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують 
Твого милосердя.  

     Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде 
Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш 
насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від 
лукавого. Амінь 
7.  Богородице Діво… (10 разів) 
8.  Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь 
     О, наш любий Ісусе… 
 9.  Заявити друге таїнство 
     Отче наш… 
10.  Богородице Діво… (10 разів) 
11. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь 
      О, наш любий Ісусе… 
12.  Заявити третє таїнство 
      Отче наш… 
13. Богородице Діво… (10 разів) 
14. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь 
      О, наш любий Ісусе… 
15. Заявити четверте таїнство 
     Отче наш… 
16. Богородице Діво… (10 разів) 
17. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь 
      О, наш любий Ісусе… 
 18. Заявити п’яте таїнство 
      Отче наш… 
19. Богородице Діво… (10 разів) 
20. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь 
      Під Твою милість прибігаємо Богородице Діво, молитвами нашими в 
скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. 
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Таїнства (мiстерiї) Святої Вервицi: 

 Радiсні таїнства (понеділок і вівторок) 
1.        Благовіщення 
2.        Відвідини Дівою Марією святої Єлизавети 
3.        Різдво Христове 
4.        Жертвування Ісуса у Храмі 
5.        Знайдення 12 річного Ісуса 
  
Свiтлі таїнства (четвер) 
1.        Хрещення Ісуса Христа 
2.        Весілля в Кані Галілейській 
3.        Проповідування Ісуса 
4.        Преображення Ісуса Христа 
5.        Встановлення пресвятої Євхаристії. 
  
Страсні таїнства  (середа і п’ятниця) 
1.        Молитва в Гетсиманському саду 
2.        Бичування Ісуса 
3.        Коронування терновою короною 
4.        Хресна дорога 
5.        Розп'яття і смерть Ісуса 
  
Славні таїнства  (субота і неділя) 
1.        Воскресіння Ісуса Христа 
2.        Вознесіння Ісуса Христа 
3.        Зіслання Святого Духа 
4.        Успіння і Внебовзяття Пресвятої Діви Марії 
5.        Коронування Марії на царицю Неба і Землі 
 

 

 

Р о з п о р я д о к    б о г о с л у ж і н ь 
Неділя 10:00 Служба Божа. Пн.-Пт. 09:00 Служба Божа 

Кожної п’ятниці о 19:00 -  Біблійні читання для молоді.  

Кожної суботи о 10:00 - недільна школа для дітей 

Кожної останньої неділі місяця недільна школа розпочинається в  

неділю о 10:00 Святою Літургією. Запрошуються усі недільні школи Естонії. 

 
 
 

 

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк 
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе 
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних. 
Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;    
e-mail:oleg.popiuk@gmail.com;   www.ugcc.ee 
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