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         Різдвяне вітання настоятеля Катедри Святого Андрія 

 
Христос народився! 

Славімо Його! 
 

Дорогі брати і сестри! 
 

 Вітаємо Вас з радісними святами Різдва Христового, Нового 2020-го року Божого, святого 
Богоявлення і Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.     
 Сьогодні наші душі наповнюються радістю та внутрішним спокоєм, оспіваним ангелами в різдвяну 
ніч: “Слава на небі Богові, а на землі мир людям доброї волі” (Лк. 2,14). Святий апостол Павло, 
пояснюючи значення Різдва Христового, говорить: “Усе ж від Бога, Який примирив нас із Собою 
через Христа і дав нам службу примирення” (ІІ Кор. 5, 18-19). У ці святкові дні наша Свята Церква 
пробуджує в нас почуття братерської любові з закликом примиритися з своїми ближніми.   
 Ми радіємо, що наша Свята Помісна Українська Православна Церква поволі, але невпинно 
приєднує в своє лоно пробуджених українських дітей. Свято Народження Господа нашого Ісуса 
Христа приходить до нас, щоб з піднесенням духу, разом з більшістю українського народу, ми 
активно увійшли у лави розбудови і закріплення Єдиної Помісної Української Православної Церкви. 
 Ми тішимося успіхами Української Держави і одночасно, сумуємо і відчуваємо біль коли “свої 
люди” ганьблять українські святині, коли зневажають український народ, коли спішать 
вислуговуватись перед недругами української нації.         
 З щирою і незрадливою християнською любов’ю вітаємо з Рідзвом Христовим Предстоятеля 
Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшого Епіфанія Митрополита Київського і всієї 
України, Святійшого Патріарха Філарета, Собор Єпископів, духовенство і всіх вірних нашої Святої 
Церкви.                
 Усвідомивши значення народження Сина Божого, ми повинні з більшою надією дивитися у 
майбутнє. Сьогодні події в Україні викликають страх і невпевненість у завтрішньому дні, бо 
віковічний ворог українського народу знову зазіхає на територіальну цілісність України і хоче 
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знищити духовність українського народу.           
 У ці різдвяні дні, коли небесне благовістя про мир сприймається серцем, коли піснеспіви про 
благовоління Боже до людей лунає в наших храмах і наповнює радістю наші душі, – просимо Вас, 
дорогі брати і сестри, кому доля української нації не є байдужою – піднести щирі молитви, щоб 
Господь Бог дарував перемогу над видимими і невидимими ворогами України.   
 Помолімось, щоб новонароджений Ісус Христос підкріпив нашу віру; віру в перемогу українського 
народу – віру в перемогу добра над злом, бо з нами Бог, а Бог переможеним не буває.  
 Помолімось, щоб Пречиста Діва Марія захистила своїм покровом Українські Збройні сили, 
добровольчі батальйони, та всіх тих які захищають українську землю, і весь український народ.  
 Дай, Боже, всім нам злагоди, єдності, мудрості і братолюбства!      
 Вітаємо Вас, дорогі брати і сестри, з Різдвом Христовим і Новим Роком! Нехай благодать Різдва 
Христового, мир, радість, любов, єднання, здоров’я і благополуччя, небесні ласки і щедроти будуть 
з усіма нами, українцями – завжди, нині, і повсякчас!  

Христос народився! Славімо Його!    

Дорогі брати і сестри!  

 Сьогодні Україна святкує Різдво Христове у складних умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі 
сини і дочки помирають за волю України, люди страждають. Помісна Українська Православна 
Церква закликає своїх вірян до терпіння у стражданнях.        
 Але сенс земного життя полягає не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного 
і в любові до Бога.              
 Праведність – це властивість життя людини, коли вона співстраждає і співчуває знедоленим, і 
виконує покладені на неї обов'язки. Україна – миролюбива держава.      
 З нами правда, а там, де правда, – там Бог, а де Бог – там завжди перемога. Тому ми віримо в 
нашу перемогу!              
 Одночасно, в ці випробовуючі часи нашої Батьківщини просимо щоденно помолитися за нашу 
Нескорену Україну:             
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 «Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості 
і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги 
наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. 
Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай до 
нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння 
від Господа, бо Господь переможе за нас.         
 Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не 
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів 
Твоїх, що до Твоєї милості припадають: повстань на допомогу нам і подай воїнству 
нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на 
нас війною.              
 Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть 
вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки 
знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям 
та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, 
скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе 
християнами називають.           
 Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб 
покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день 
праведного Твого Суду подай вінці нетління.         
 Але віримо і молимось Тобі Великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і 
напоумиш та до спокою приведеш всіх.           
 Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих хто надіється на Тебе і Тобі славу 
возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь! 
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КАЛЕНДАР БОГОСЛУЖІННЯ В КАТЕДРІ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО 
 
5-го січня – неділя Неділя перед Різдвом Христовим 

10:00 година ранку  
Божественна Літургія 

 
6-го січня - понеділок  Навечір’я Різдва Христового  
  6:00 вечора  
  Велике Повечір’я  
  Різдвяний Святвечір  
 

7-січня – вівторок  Різдво Господа Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа        10:00 
година ранку  

  Божественна Літургія  
   
 

8-го січня – середа Собор Пресвятої Богородиці 
10:00 година ранку         
Божественна Літургія 

 
 

12-го січня - неділя   Неділя після Різдва Христового 
10:00 година ранку  
Божественна Літургія 
 

14-го січня – вівторок  Найменування Господнє 
  10:00 година ранку     
  Божественна Літургія 
 
18-го січня  - субота Велике Повечір’я 
    5:00 година вечора 

Освячення Свято-Йорданської Води 
Спільна Вечеря   
Голодна Кутя 
Колядки-Вертеп 
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19-го січня - неділя Святе Богоявлення  

10:00 година ранку  
Божественна Літургія 
Перед храмом Освячення Свято-Йорданської Води  

 
26-го січня – неділя Неділя після Богоявлення 

10:00 година ранку   
Божественна Літургія 

 Свято Державности і Героїв Крут   
Молебень 

 
 В залученні прикладаємо конверти на Різдвяний Дар. Обдаруйте свою Церкву щедро в ці святочні дні Різдва 
Христового, Нового 2020-го року і Богоявлення!  
 А Господь Бог обдарує Вас і Ваші родини Своїми щедрими дарами: щастям, здоров’ям і благословенням на Многі 
і Щасливі Літа! 
 

Христос Народився! 
Славімо Його!

 


