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У Римо-Католицькій Церкві відзначення свята Трійці слідує в літургійному 
календарі через тиждень після Зіслання Святого Духа. Так віруючі мають змо-
гу глибше замислитися над Особою Духа окремо і над самою Єдиносущною 
Трійцею. 

Слова «Трійця» у Святому Письмі немає, що нерідко стає аргументом проти 
християнського розуміння Бога. Воно вперше вжите у ІІ ст. Теофілом Антіохій-
цем. Але християнство ніколи не було мертвою «вірою букви», воно завжди 
є живою вірою в Бога Живого, і наша основа – це як Писання, так і Традиція, 
тобто розвиток богословської думки. Оскільки у Святому Письмі в багатьох 
місцях сказано про Бога Отця, Сина Божого – Христа, який також є Богом, і 
Духа, рівного Отцю і Сину, то поява формули про троїчність Бога становила 
тільки «питання часу», а не питання цитати. Назва «християни», як відомо, 
постала у практиці віри перших послідовників Спасителя, записана у Діяннях 
і так увійшла в канон Біблії (Діян 11,26). Слово «Трійця» виникло дещо піз-
ніше, а в канон Святого Письма Церква включила не все, що писалося (бо це 
була би безконечна книга). 

Таємниця Трійці величезна і є підставою для розуміння багатьох складних 
моментів буття, зокрема, чим є любов, чому вона потребує спільноти для 
своєї реалізації, чому вона завжди творча, чому і як саме вона всепрощаюча 
тощо. На сьогодні християнське богослов’я загалом розвинулося настільки, 
що триєдиність Бога не підлягає жодним сумнівам. 

Окреме відзначення дня Пресвятої Трійці постало тільки в ХІ ст., а 1334 року 
Папа Йоан ХХІ поширив святкування на всю Церкву. Кожний свій день ми роз-
починаємо і завершуємо на славу Трійці – знаком хреста і молитвою «в ім’я 
Отця і Сина і Святого Духа». Ці короткі слова є для нас ствердженням слів 
Писання, що «коли ми живемо – для Господа живемо, і коли вмираємо – для 
Господа вмираємо» (Рим 14,8), що ми – присвячені Богові люди, «народ свя-
щеників», і що ми «у Ньому живемо, рухаємося й існуємо» (Діян 17,28). Небо 
розпочинається на землі: як повітря, яким ми дихаємо, є тим само небом, 
яке ми бачимо над головами, так і Небеса Божі розпочинаються вже на зем-
лі, і рай чи пекло кожен собі готує тим, як живе. «Жити, рухатися, існувати» у 
Пресвятій Трійці означає уже за життя входити в Її позачасове, предвічне існу-
вання, будувати свою вічність з люблячим Отцем, Сином-Спасителем і Духом-
Утішителем. 

В іконографії прийнялося зображення Отця як «ветхого днями» (за виді-
нням пророка Даниїла, Дан 7,9), Сина у відповідності до зображення з Турин-
ської плащаниці, і Духа як голуба (напр., Мк 1,10). У старохристиянській іконо-
графії (IV ст.) Трійцю зображали як трьох чоловіків (аналогія до Бут 18,2). 

Джерело: CREDO

УРОЧИСТІСТЬ 
ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ



ЧИМ Є НЕДIЛЯ,
ДЕНЬ ГОСПОДНIЙ? 

Dies Domini (День Господній) – апостольський лист ЙоанаПавала ІІ про 
святкування неділі як Дня Господнього. Цей документ ділиться на п’ять 
розділів. 

I. Dies Domini (День Господній) – неділя – це день Господній, день 
Божий, пам’ять про закінчення справ створіння на шостий день і Божого 

відпочинку. 
II. Dies Christi (День Христа) – неділя, як день перемоги Ісуса 

Христа над гріхом та смертю у Його Воскресінні. Неділя – це є 
щотижнева Пасха; першим днем тижня; день нового створіння; 
восьмим днем, який є очікуваний у вічності; день дару Святого 
Духа; днем віри, яка виражається у спільноті.

III. Dies Ecclesiae (День Церкви) – день євхаристичного 
зібрання. Цей розділ говорить нам про: Святу Літургію – серце 
неділі; присутність Воскреслого Христа; споживання Слова 
Божого та споживання Христового Тіла; обов’язок святкування 

Літургії.
IV. Dies Hominis (День Людей) – тут папа підкреслює, що 

неділя має бути днем радості, відпочинку і солідарності. Господь 
нам дав цей день, щоб ми змогли побути більше зі своїми рідними, 
поспілкуватись. Не втікати один від одного, але бути ближче один 
до одного.

V. Dies Dierum (День усіх Днів) – це є найважливіший день, 
який є на протязі тижня. Це є особливий день, в котрому ми 
бачимо сенс нашого життя – очікування вічності. 

25 Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву й видав 
себе за неї, 26 щоб її освятити, очистивши купіллю води зо словом, 
27 щоб появити собі Церкву славну, без плями чи зморшки або чогось 
подібного, але щоб була свята й непорочна. 28. Так і чоловіки повинні 

любити своїх жінок, як свої тіла; бо хто любить свою жінку, себе 
самого любить. 29. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки, він 
його годує і піклується ним, як і Христос Церквою, 30 бо ми - члени тіла 
його. 31 Тим то покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане 
до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. 32 Це велика тайна, а я 
говорю про Христа і Церкву. 33 Нехай же кожний з вас зокрема любить 
свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка.
Послання апостола Павла до Ефесян 5:25-33



парафіяльна подія
В цей душпастирський рік, у кількох подіях ми 

заглиблювались у таємницю Церкви і намагались пережити 

різні відтінки функціонування нашої спільноти. Це ми, 

як архангел Михаїл, маємо обороняти Церкву, як Андрій 

Первозваний відповідати на запрошення Господа йти за 

Ним, як Фома Аквінський навчати і вияснювати вчення 

Церкви, як архангел Гавриїл нести Благу вість, як Йосиф 

Обручник піклуватись про парафіяльну родину. 

На завершення душпастирського року, 22 травня 2016 р. в 

Урочистість Пресвятої Трійці прагнемо, щоб наші родини 

ще міцніше усвідомили себе частинкою Церкви, 

частинкою парафії. 

ПРОПОНУЄМО при спільному родинному столі (бажано в 

неділю) подякувати Господу за всі ті риси, які є спільними 

у Церкві й у вашій родині (єдність, спільність, любов, 

плідність…). Подумайте над тим, що необхідно вашій сім'ї 

для того, щоб бути ще більшим відображенням Церкви, та 

зробіть конкретну постанову щодо глибшої вашої єдності 

та любові. Ці постанови можуть бути практичними та 

конкретними. Напр. розподіл обов’язків щодо прибирання 

між всіма членами родини...  

Перебіг Події у Неділю 22 травня 2016 р.  

Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос 

полюбив Церкву й видав себе за неї. Це велика 

тайна, а я говорю про Христа і Церкву. Нехай 

же кожний з вас зокрема любить свою жінку так, 

як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка.

Послання апостола Павла до Ефесян 5:25.32-33

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО? 

На жаль, не всі віруючі ідентифікують себе з Церквою. 

Ми часто живемо дуже індивідуалістично, не усвідом-

люючи, що своїми вчинками, родинною ситуацією спри-

чиняємося до святості або знеславлення Церкви. Тому 

необхідно усвідомити, що наші родини – це мала домаш-

ня Церква, у якій мають відображатись усі риси, які при-

сутні в Церкві, котра є Улюбленою Ісуса Христа.


