«Складаючи єдине тіло, подруги мають ніби й одну душу
і взаємною любов'ю пробуджують одне в одному наполегливість до благочестя. Бо життя в подружжі не віддаляє від
Бога, а, навпаки, більше прив'язує» Св. Григорій Богослов
«Жінки, які ясніють душевною красою, з часом все більше знаходять своє благородство, і тим сильніше стається
прив'язанність і любов їх чоловіків» Св. Іван Золотоустий
Священик мусить іще бути святим, тому що він роздає
Святі Тайни: «Як Божий управитель, мусить бути бездоганний» Тит. 1, 7.
Священики подібні до дзеркала, в яке мають вглядатися
миряни: «Ми стали видовищем і світові, й Ангелам, і людям»
1 Kop. 4, 9

ВАЖЛИВО
Для Церкви завжди було важливим залишатися вірною
Писанню і Традиції, які мають спільне джерело – Боже Об’явлення. Одним із невід’ємних гарантів того, що Церква залишається вірною своїй місії, провадить вірних до Христа, було
апостольське переємство (т. зв. сукцесія) ієрархів, які вели
своє походження від апостолів, а через них – до Христа, який є
сам джерелом служіння у Церкві.
Щодо Київської Церкви (з якої виходить Українська ГрекоКатолицька Церква), то вона мала переємство від
Константинопольського Патріархату. Ось усі ієрархи УГКЦ, в
Україні, відповідно до їхнього апостольського переємства
Константинопольсько-київська лінія: • 1565, Солунь, Греція, було висвячено Єремію Траноса; • 1589, Вільно, Литва,
Михаїл Рагоза; • 1593, Володимир, Україна, Іпатій Потій; •
1613, Вільно, Литва, Йосиф Вельямин-Рутський; • 1624, Вільно, Литва, Антоній Селява; • 1654, Україна, Гавриїл Коленда;
• 1671, Вільно, Литва, Кипріан Жоховський; • 1678, Гродно,
Білорусь, Лев Заленський; • 1700, Перемишль, Польща, Георгій Винницький; • 1711, Самбір, Україна, Лев Кишка; • 1716,
Львів, Україна, Геннадій Бізанцій; • 1730, Мукачів, Україна,
Інокентій Міку-Кляйн; • 1743, Маріаповч, Угорщина, Мануїл
Ольшавський; • 1759, Маріаповч, Угорщина, Василій Божичковіч; • 1773, Відень, Австрія, Григорій Майор; • 1784, Блаж,
Румунія, Іоан Боб; • 1807, Блаж, Румунія, Самуель Вулкан; •
1833, Варадин, Румунія, Іоан Лемені; • 1857, Відень, Австрія,
Спиридон Литвинович; • 1865, Львів, Україна, Йосиф Сембратович; • 1879, Львів, Україна, Сильвестр Сембратович; • 1890,
Перемишль, Польща, Юліан Сас-Куїловський; • 1899, Львів,
Україна, Андрей Шептицький; • 1939, Львів, Україна, Йосиф
Сліпий; • 1977, Рим, Італія, Любомир Гузар; • 2009, Львів,
Україна, Святослав Шевчук.
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Так само Син Чоловічий
прийшов не для того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя своє
на викуп за багатьох (Мт. 20, 28).
Служімо і ми один одному!
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ТАЇНСТВА СЛУЖІННЯ:
Подружжя
Священство

Таїнства служіння
До Таїнств служіння належать Подружжя та Священство. Цих два Святих Таїнства належать до однієї групи,
бо як у Подружжі, так і в Священстві є присутнє служіння іншій людині. Той, хто бере участь у цих Таїнствах,
виключає зі свого життя егоїзм і бачить потреби іншої
людини.
В Святому Таїнстві Подружжя чоловік покликаний
служити своїй дружині так, щоб їй було біля нього добре,
а дружина відповідно своєму чоловікові. І так разом служачи одне одному, християнське Подружжя йде до спасіння.
В Священстві людина стається слугою Бога. Священик покликаний до виконання Божої волі, гідно Йому
служачи, а також і до служіння перед своїм народом.
Подібність цих Святих Таїнств полягає в тому, що
Подружжя є домашньою Церквою, і чоловік як голова
сім’ї є домашнім священиком, що виконує обов’язки в
сім’ї подібні до тих, які священик виконує в Церкві.
Також кожен християнин, за вченням апостола Петра, є наділений гідністю царського священства: «Ви ж –
рід вибраний, царське священство, народ святий, люд,
придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас
покликав з темряви у дивне своє світло» (1 Пт. 2, 9). Тобто, ми всі покликані до служінні одні одним.
Ісус Христос так нас вчить про служіння: «Так само
Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя своє на викуп за багатьох» (Мт. 20, 28).

Подружжя
Подружжя, як Святе Таїнство було установлене Ісусом Христом під час весілля в Кані Галилейській, на
яке Він був запрошений і на якому зробив чудо переміни
води у вино.
Подружжя – це союз двох людей – чоловіка і жінки та
Бога, який це подружжя засновує. Укладаючи подружжя, чоловік і жінка утворюють взаємну спільність усього
життя. Подружжя є призначене для добра подругів та
народження і виховання дітей.
Основними прикметами християнського подружжя є
вірність і нерозривність. Подружжя є нерозривне – це
означає, що розлучення в Церкві не має. Також Подружжя є єдине, тобто подружня зрада є недопустимою і є
важким гріхом, який дуже принижує гідність Таїнства
Подружжя.
Подружжя можна укладати лише за добровільною
згодою наречених. Змушувати до одруження, залякувати, та ін. не можна, таке подружжя вважатиметься недійсним.
Обряд Таїнства Подружжя складається з двох частин: заручин та вінчання. Заручини передують вінчанню.
Під час заручин наречені перед Богом і людьми виявляють своє бажання укласти подружжя. Священик надягає
їм на пальці обручки, які є символом Господньої сили, що
утверджує любов заручених.
Під час вінчання наречені, поклавши руки на Євангеліє, складають присягу любові, вірності, чесності, і що
не залишать один одного аж до смерті. Пізніше священик кладе на голови наречених вінці. Вони символізують, що подружжя покликане бути співтворцем із Богом і
приймати від Нього потомство. Також вінці є символом
перемоги подругів над тілесною похіттю.

Священство
Священство – таїнство, завдяки якому місія,
довірена
Христом
апостолам,
продовжує
здійснюватися в Церкві до закінчення віків: воно, таким
чином, є таїнством
апостольського служіння.
Апостольське служіння має три рівні: єпископський,
пресвітерський і дияконський.
Таїнство священства має виняткове значення.
Священику від Бога через сходження Святого Духа
дається влада «в'язати і розв'язувати», тобто така влада,
якої не мав, не має і не матиме ніхто із світських людей.
Служіння священства гарантує, що воістину Христос
діє в таїнствах для Церкви силою Святого Духа. Місія
порятунку, довірена Отцем Синові, потім довірена апостолам, а ними – їхнім спадкоємцям: вони приймають Духа від Ісуса, щоб діяти Його ім'ям і в Його Особі... Таким
чином, священик є таємничим зв'язком, що з'єднує з тим,
що говорили й робили апостоли, а через них – з тим, що
говорив і робив Христос.
Тайна Священства, подібно як Хрещення і Миропомазання, витискає на душі рукоположеного незнищимий характер, печать – відзнаку Христового священика.
Таїнство висвячення в духовний сан здійснюється
через рукоположення (хіротонія). Згідно з церковними
правилами священика й диякона рукоположує єпископ, а
єпископа – інші єпископи (як мінімум двоє). Це Таїнство
завжди здійснюється під час Божественної Літургії.

