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Тридцять Друга Неділя по Зісланні Святого Духа 

 Преподобного й богоносного Антонія Великого 

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям 

плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи 
світові велику милість. 

Тропар, глас 4: Ревнителя Іллю наслідуючи звичаями,* за Хрестителем ідучи правими стежками, 

отче Антонію,* ти був жителем пустині* і вселенну утвердив ти молитвами твоїми.* Тому моли 

Христа Бога,* щоб спаслися душі наші. 

Кондак, глас 7: Вже більше влада смертна не зможе людей держати,* Христос бо зійшов, 

сокрушаючи й розоряючи сили її.* Зв’язується ад,* пророки согласно радуються,* представ Спас, 

мовлячи тим, що в вірі:* Вийдіть, вірні, у воскресіння. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 2: Житейську метушню відкинувши, тихо життя скінчив єси,* наслідуючи Хрестителя 

всяким способом, преподобний,* отож з ним почитаємо тебе, начальнику отців Антонію. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Богородичний, глас 7: Як скарбниця нашого воскресіння* тих, що на Тебе надіються, Всепіта,* 

виведи з рова і глибин прогрішень,* бо Ти спасла єси винних у грісі,* родивши спасення наше.* Ти 

перед Різдвом – Діва* і в Різдві – Діва,* і по Різдві дальше пробуваєш Дівою. 

Прокімен (г. 7):  
Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. 

стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих баранців. 

Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. 

До Тимотея першого послання святого апостола Павла читáння (1, 15-17) 
Сину Тимотею, вірне це слово й гідне всякого довір'я, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти 

грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першім показав 

усю свою довготерпеливість як приклад тим, що мають увірувати в нього для вічного життя. Цареві 

ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на віки віків. Амінь. 

Алилуя, глас 7:  

Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишній. 

Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч. 

Від Луки святого Євангелія читáння (18, 35-43) 

В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині.  

Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що то Ісус 

Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною! А ті, що 
йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйсь надо 

мною! Ісус зупинився й велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав: Що 

хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, – сказав той, – щоб я прозрів! Ісус сказав до нього: Прозри! Віра 
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твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Ввесь народ, бачачи те, воздав 

хвалу Богові. 

Причасний:  

Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 
В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться. Алилуя, тричі. 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОСИМО ПАМ’ЯТАТИ ПРО МАСКИ У ЦЕРКВІ ТА ДОТРИМАННЯ ВІДСТАНІ  

у зв’язку останнім ростом захворюваності вірусом COVID-19 у наших околицях. 

ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН 
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНОГО 
Наша парафія вітає Аріну, донечку Володимира Головчака та Тетяни Боднар, з  отриманням Святих 
Тайн Християнського Втаємничення - Xрещення, Миропомазання та Пресвятої Євхаристії, яке 
відбулося у суботу, 22 січня. Нехай Господь Бог благословить Аріну усіма ласками на многії та благії 
літа! 

ГЛИБОКІ СПІВЧУТТЯ 
У п’ятницю, 21 січня, пані Віра Мартиненко упокоїлася у Бозі. У п’ятницю, 28 січня, була похоронна 

відправа в нашій церкві. Наша парафіяльна спільнота висловлює глибокі співчуття сину Артурові і 

Оксані, внукам, рідним та знайомим. Нехай Господь Бог прийме її у Царстві своїм з усіма святими!  

Вічная їй пам’ять! 

ГЛИБОКІ СПІВЧУТТЯ 
У суботу, 22 січня, пан Віктор Лукащук упокоївся у Бозі. У суботу, 29 січня, була похоронна відправа 

в нашій церкві. Наша парафіяльна спільнота висловлює глибокі співчуття його дружині Олені, 
синам Данилові та Андрію, братові Сергію, рідним та знайомим. Нехай Господь Бог прийме його у 

Царстві своїм з усіма святими!  Вічная йому пам’ять! 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ 

У неділю, 28 лютого, відбудуться Парафіяльні Збори та вибори нової Парафіяльної Ради. Усіх 

зацікавлених кандидатів до Парафіяльної Ради просимо зголоситися до пані Галини Книш.  

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній 

залі після першої та другої Святої Літургії, 30 січня. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ З СЕСТРОЮ ФРАНЦИСКОЮ  

зустрінеться  у неділю, 30 січня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 1 лютого, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 2 

лютого, з 9 до 12 год. 
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ЙОРДАНОВЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ буде проходити вже з середи, 19 січня. Просимо 
контактувати отцеві Остапу (267.616.5657) або Владиці Андрієві (267.303.8041) коли б хотіли хтось 
з них завітав до Вас. 

“СВЯТО РІЗДВА” виставу, підготовлену дитячим ансамблем “Соловейки” та Театрального 

Відділу УІММ, перенесено на неділю, 6 лютого, о 12:00, в церковній залі. 

БІБЛІЙНИЙ ГУРТОК зустрінеться у середу, 9 лютого, о 19:00, у церкві. 

ПРОВОДИМО ОНОВЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: Просимо усіх парафіян 
заповнити формуляр та залишити у вестибюлі в спеціальному кошику. 

ЗАПРОШУЄМО ДО РОБОТИ В ПАРАФІЯЛЬНІЙ РАДІ. Просимо зголошуватися до пані 
Книш, голови Номінаційної комісії, за телефоном 215.203.4051.  

ФІНАНСОВИЙ КОМІТЕТ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ шукає помічника для роботи 20-25 годин 
в тиждень на добровільних засадах. Досвід роботи в неприбутковій організації бажаний.  Обов'язки 
включають: приготувати та робити депозити, оплачувати рахунки, вводити дані в QuickBooks та 
проводити банківську реконсиляцію. 

ПРОХАННЯ до всіх добродіїв, які пожертвували $1,000 та більше на будівництво парафіяльного 

залу, звернутися до п. Ігоря Сидоряка, щоб отримати пам’ятний викарбуваний образ св. Михаїла 

Архистратига на знак вдячності від парафії. 

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 
• ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та 

обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр. 
• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно 

перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто. 
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія. 
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання 
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу. 

• НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку 
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.      

 

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти 
Ми пили алкоголь і страждали від нього.  

 Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити 
тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш. 

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 

 Тарас +1 (267) 902-9217 

 http://aa.lviv.ua 

ВАКАНЦІЯ. ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ. 
HELP WANTED.  Caregiver for an elderly man in the Langhorne, PA area (Bucks County).  Part time, 

approximately 2-3 hrs/day Mon-Fri (hours may increase, based on changing needs).  Looking for a 

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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trustworthy, reliable, compassionate, respectful, pleasant, and supportive companion.  Duties would 

include: light housekeeping, simple errands, daily walks (weather-permitting), and some assistance with 

meal preparation.  Must have a valid driver’s license in good standing.  Must be fully vaccinated for COVID-

19 (proof of vaccination required). Prefer bilingual (Ukrainian/English).  References required.  Previous 
experience preferred.  Please contact 215.860.6472. 

РОБОТА. Потрібно особу за доглядом старшого чоловіка в районі Langhorne. Ця робота є на 2-3 

години кожного дня між понеділком і п’ятницею (може бути і більше годин, якщо виникне 

потреба). Пошукуємо за надійною, співчутливою, приємною, уважною та поважаючою особою. 

Обов’язки будуть скаладатися з легкої хатньої роботи, щоденних прогулянок, деякої допомоги з 

приготуванням обідів. Повинні мати водійські права в доброму стані. Вакцинація від вірусу та 

довідка про вакцинацію обов’язкові. Бажано знати англійську та українську.  Потрібні 
рекомендації. Попередній досвід бажано. Якщо зацікавлені, просимо телефонувати 215.860.6472. 

 

 

 

 

 

У зв’язку з швидким поширенням випадків захворювання 

короновірусом в нашій околиці та штаті Пенсильванія 

 

ДУЖЕ ПРОСИМО ВАС 

 

МАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ, ЯКІ ПОВНІСТЮ ПОКРИВАЮТЬ НІС ТА РОТ 

ОСОБЛИВО В ЧАСІ ЙОРДАНСЬКИХ ВІДПРАВ У ЦЕРКВІ! 

 

Якщо Ви маєте певні симптоми вірусу або перестуди, 

просимо залишитися вдома. 

БУДЕМО ПРОВОДИТИ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЇ РІЗДВЯНИХ ВІДПРАВ У ЗАЛІ 
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК 

ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА 

МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ 
 

Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com 

 

  Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова. 

  Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі». 

   

ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)  

приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії! 
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ДУЖЕ ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРАФІЯНАМ  
ЗА СПОНСОРУВАННЯ НАСТУПНИХ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПАРАФІЇ: 

 

Два водосвятні баки на 75 літрів кожний з підставками:  
 

 
 

$600 - Іванна Плахта (один бак);  

$600 - Роман та Галина Голубець (один бак) 
 

 

Три електричні лампади для намісних ікон іконостасу ($70 кожна) 

 

 
 

$70 – Іван та Галина Терлецькі (одна лампада) 

$70 - Марія Камінська (одна лампада) 

$140 - Іванна Плахта (дві лампади) 
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Три позолочені держаки для трьох свічок при освяченні води ($70 кожний)   

 

 
 

$210 – родина парафіян (анонімно) 

 

________________________________________________________________________________ 
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ЗВЕРНЕННЯ ВЛАДИКИ АНДРІЯ ДО ДНЯ МОЛИТВИ ТА ПОСТУ ЗА МИР В УКРАЇНІ 

«Цими днями увесь український народ та люди доброї волі зі всього світу збираються разом 

у молитві, тому що є велике відчуття небезпеки. Ворог стоїть при воротах, готовий напасти 

на нашу дорогу Неньку-Україну будь-якої хвилини. Багато із нас є сповнені тривоги, 

відчуваємо брак надії, ми не знаємо, що робити і відчуваємо себе беззахисними. Ми 
зрозуміли, наскільки не надійними є будь-які людські договори, а тим більше, коли 

нечестивці плюндрують їх. Ми не відчуваємо ніякого захисту. Що робити? Де знайти ту 

надію? Де знайти захист? 

Давайте звернемося як добрі християни до Святого Письма, до Слова Божого. Саме ми 

можемо знайти нашу надію. Відкриймо книгу пророка Ісаї 41, 10: «Не бійся, бо я з тобою! Не 
тривожся, бо я — Бог твій! Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною 

правицею моєю». У 13 вірші Він каже ще більше: «Бо я — Господь, твій Бог, я держу тебе за 

правицю, я тобі говорю: Не бійся, я тобі допомагаю». Господь, який є Богом обітниці, Він 

сповнить цю обітницю Своїм приходом, пославши Свого Єдинородного Сина, щоб став 

чоловіком. Він так само дає нам обіцянку, що буде з нами будь-якої хвилини, а особливо 
тоді, коли ми відчуваємо небезпеку, особливо коли ми чуємо, що ми є беззахисні. Господь є 

з нами. І Господь це дає нам знати. 

Він так само говорив це через святого апостола Павла до всіх нас: «Одягніться у повну зброю 

Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти 
тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти 

духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли 

протистати і, перемігши все, міцно стояти. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, 

вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати 

євангеліє миру» (Еф. 6, 11–15). Це Господь нам говорить, якими ми повинні бути. Саме у той 
час, коли ми потребуємо цього захисту, певності і надії, Господь є завжди з нами. І 

пам’ятаймо про це. Тому що ми можемо загубити дуже великий дар, який Господь дав нам 

усім, — свободу та людську гідність. 

Минулого століття британський прем’єр Вінстон Черчилль казав: «Дуже часто мене 

питають: „Чому ми воюємо?“ А я їм відповідаю: „Ви перестаньте воювати і тоді зрозумієте, 
чому ми воюємо, чому ми боремося саме зараз“. Тому що дуже часто, як він казав в іншому 

місці, усі великі речі, усі великі людські достоїнства, завжди можна описати кількома 

словами, такими як віра, мужність, свобода, гідність та інші. І саме ми тепер є на порозі того, 

що ми можемо це загубити. Але нам цього не можна робити аж ніяк. 

Пам’ятаймо слова нашого великого Кобзаря: «Борітеся, і поборете». Тому, маючи Бога по 
своїй правиці, який веде нас, знаймо, що Він є саме той, що виведе нас із цієї небезпеки, дасть 

нам ту високу надію, зміцнить нашу віру. І Він покаже свою любов. Вірмо, молімся, і Бог 

завжди буде з нами!» 
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Душпастирські відвідини з Йорданською Водою 

Крім Святих Тайн, які встановив Ісус Христос, Церква встановила різного роду благословення, для Божої 

допомоги людині в туземному житті та обмеженні впливу злого духа. Число таких благословень не є 

обмежено, але пристосовано до потреб кожного поодинокого випадку. 

Маємо наприклад благословення: поля, пасіки, дому, зілля, овочів і т.д. Між тими численними 

благословеннями не останнє місце займає: Душпастирська візитація з Йорданською Водою. Ця практика 

має початок в самому Господі Нашому Ісусі Христі. З Святого Письма знаємо, що сам Ісус Христос 

відвідував доми. Читаємо, що перебував в домі Лазаря, де Марта скаржилась на свою сестру Марію, що 

та не допомагає їй слугувати при столі. Знаємо, що відвідав дім митаря Закхея, який обіцяв направити всі 

заподіяні кривди. Був в хаті фарисея Симона, і навіть докоряв йому, за то що не прийняв Його належно, а 

явна грішниця Марія Магдалина виявила більший знак покори та вшанування. Якщо так робив Христос, 

то нічого дивного, що й Церква вказує священикам відвідувати доми своїх парафіян. 

Хто вас приймає, Мене приймає (Мт 10,40) — сказав Ісус до Апостолів. Наказав також: «Коли до якого 

дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир дому цьому! Якщо там живе людина гідна миру, ваш мир залишиться 

на ньому» (Лука 10,5-6). Прихід священика з душпастирськими відвідинами є актом публічного визнання 

віри, а рівно ж знаком єдності та живого зв'язку домашньої Церкви з Церквою парафіяльною а тим самим 

єпархіальною та вселенською. 

Церква здавна звершує Велике освячення води. Звершується освячення води на згадку Хрещення 

Господнього, Котрий освятив водну природу, Своїм приходом. Йорданське освячення води бере свій 

початок в Єрусалимській Церкві, і в ІУ-У ст. звершувалося тільки в ній одній, де був звичай виходити на 

річку Йордан для водосвяття на згадку про Хрещення Спасителя. Освячення води згодом переходить в 

Церкву на загал і здійснюється на річках, озерах, водоймах, джерелах і колодязях, від чого отримало назву 

"ходіння на Йордан"), бо Христос хрестився поза храмом. 

Складення Чину освячення води приписують апостолу і євангелисту Матею. Кілька молитв на освячення 

води склав св. Прокл, архієпископ Константинопольський. Кінцево чин був сформований св. Софронієм, 

патріархом Єрусалимським. А ось про освячення води в свято згадує вже вчитель Церкви Тертуліан і св. 

Кіпріан. 

Святість води очевидно для всіх проявляється одинаково і в тому, що вона довгий час зберігається свіжою 

і не портиться є цьому ствердженням. Ще в  IV  ст.   про  це  в  розмові  на Хрещення  (розмова37-а)  говорив  

св.   Іван Золотоустий: "Христос    хрестився і освятив природу води, і тому в свято Хрещення всі, хто 

набрали води опівночі, приносять її додому і зберігають  - увесь рік. 1 так вода в природі своїй не псується 

від довгого часу зберігання, часто  і  три роки  залишається  свіжою;  і  після такого  тривалого  часу  не 

поступається водам, які тільки набрали з джерела." Цю святиню Церква використовує: для окроплення 

храмів і будинків. З цією водою і Хрестом священнослужителі в свято Богоявлення відвідують оселі своїх 

парафіян, окроплюють їхні оселі, і таким чином, розповсюджують благословення і освячення, почавши з 

храму Божого, на всіх дітей Церкви Христової. 

Душпастирські відвідини з Йорданською Водою мають своє глибоке та важливе значення. Такі 

душпастирські відвідини допомагають священикам краще пізнати парафіян, їх сімейну ситуацію, 

проблеми та турботи для того, щоб правильно організувати подальшу роботу на парафії, знайти потрібну 

пораду та допомогти сім'ям. Також, такі візити священика дають можливість парафіянам ближче 

познайомитися з парохом, налагодити з ним кращий контакт, щоб надалі сміливіше звертатися до нього 

при різних потребах, з проханнями, пропозиціями та питаннями. 
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МОЛИТВИ ПЕРЕД СНОМ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ СТАТИ БЛИЖЧИМ ІЗ БОГОМ 
Молитва залежності 

Отче, сон нагадує мені, що я повністю і в усьому залежу від Тебе. Мої сили не безмежні. Я не можу 

працювати і працювати як машина. Але потребую нічному відпочинку. Врешті потребую Твого скріплення. 

Правда в тому, що я – залежне творіння. Я залежу від Тебе, бо даєш мені життя, дихання і силу. Спроби 

жити незалежно від Тебе лише приводять до душевних страждань. Коли живу з Тобою, то отримую Твою 

благодать і милість. 

Тому перед тим, як заснути, я хочу визнати свою повну залежність від Тебе. І коли мене здолає сон, це 

буде ще раз нагадуванням, що я не контролюю сам себе, що потребую Тебе. Потребую, щоб Ти 

благополучно провів мене через цю ніч. І благополучно провів мене через все моє життя. Будь ласка, 

зішли Свою благодать на мій сон. Зішли благодать, що зміцнить мене. Дай мені прокинутися вранці 

бадьорим. Я залежу від Тебе, мій добрий і милосердний Отче. Довіряю Тобі себе з надією, що розбудиш 

мене вранці повним енергії і сил. 

Батько, сьогодні відбулося багато всього. Було щось хороше, щось погане; щось радісне, а щось 

неприємне. І перед тим, як йти спати, хочу ВСЕ ЦЕ віддати в Твої руки. Якщо чесно, є багато речей, з якими 

я не можу впоратися. Є багато причин, які мене бентежать. Є багато ситуацій, які так важко вирішити. Але 

хоча я і не знаю, що робити, щоб вирішити всі свої проблеми, я знаю, що Ти благ і що твориш благо для 

мене. Тому я знаю, що можу довіряти Тобі на всі сто відсотків. 

Молитва довіри 

Отче, сьогодні відбулося багато всього. Було щось хороше, щось погане; щось радісне, а щось неприємне. 

І перед тим, як іти спати, хочу ВСЕ ЦЕ віддати в Твої руки. Чесно кажучи, є багато речей, з якими я не можу 

впоратися. Є багато обставин, які мене бентежать. Є багато ситуацій, які так важко вирішити. Але хоча я і 

не знаю, що робити, щоб вирішити всі свої проблеми, я знаю, що Ти благий і що твориш благо для мене. 

Тому я знаю, що можу довіряти Тобі повністю. 

Йдучи на відпочинок, визнаю повну довіру Тобі. Віддаю в Твої руки всі свої великі справи і малі. Все 

радісне і сумне. Вірю, що позбавиш мене від лукавого і проведеш стежками справедливості. Ти – моя 

надія. Моя допомога. Утішитель душі моєї. Я не знаю, як все владнається, але Ти знаєш. Я довіряю Тобі. 

Молитва вдячності 

Отче, Ти вилив сьогодні на мене стільки Своїх щедрот! Сказати, що я вдячний, – це нічого не сказати. 

Дякую за їжу і дах над головою. Коли думаю про те, як багато людей не мають навіть цих елементарних 

речей, то не можу не сповнюватися вдячністю. Дякую Тобі за те, що протягом всього мого життя захищаєш 

мене різними шляхами – відомими мені і невідомими – і зберігаєш дорогих мені людей. Дякую за те, що 

дав мені прожити ще один день, в якому я міг догоджати Тобі і славити Тебе. Кожен день мого життя – 

славне благословення. Найбільше дякую за те, що Ти ввів мене в спілкування з Тобою. Дякую за те, що є 

Твоєю дитиною, і Ти любиш мене. Дякую за Ісуса, через Якого прощені всі мої гріхи. Дякую за те, що Ти – 

мій Батько і любиш благословляти мене. І тепер, йдучи на спочинок, хочу висловити Тобі свою радість і 

вдячність. 

Молитва визнання гріхів 

Отче, перш ніж лягти спати, хочу визнати перед Тобою багато моїх гріхів. Я так часто сьогодні грішив – 

грішив тим, що робив погане і не робив доброго. Сьогодні я не виявив до ближнього тієї любові, до якої 
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Ти покликав мене, але егоїстично зосередився на тому, що мені хотілося робити. Я бажав того, що Ти 

заборонив, і не любив Тебе тією любов’ю, якою повинен любити. Я був нетерплячий і гнівливий, не 

милосердний і не великодушний. Прошу Тебе, прости всі мої гріхи. Каюсь з них і прошу: допоможи мені 

змінитися. Я не хочу грішити. Не хочу робити заборонене Тобою. Тому прошу, дай мені Свою силу, щоб у 

моєму житті відбулися зміни і я міг слідувати за Тобою. Дякую, що в Христі всі мої гріхи дійсно прощені. 

Сам Ісус заплатив за мене борг. Він – мій Спаситель, моя надія і праведність. І тепер, готуючись до сну, 

покладаю всю свою надію на Ісуса Христа, мого Спасителя. Він – єдина моя надія. 

Молитва захисту 

Отче, сон нагадує мені, що я беззахисний. Бо не від мене залежить, чи будуть мої легені дихати всю ніч, а 

серце – битися. Я повністю залежу від Твоєї підтримки і охорони. Коли сплю, то цілком і абсолютно 

перебуваю в Твоїх руках. Будь ласка, збережи мене в цю ніч – і мою сім’ю. Захисти від сатани і його справ. 

Нехай моє тіло функціонує правильно. Дай прокинутися вранці в бадьорості і здоров’ї. Дякую за те, що 

зберігав мене сьогодні. Будь ласка, продовж Свій захист і на цю ніч. Я повністю віддаю себе в Твої добрі і 

всемогутні руки. Ніщо не може відлучити мене від Тебе або порушити Твої благі плани щодо мене. 

ЯКІ УРИВКИ ІЗ БІБЛІЇ ВАРТО ЧИТАТИ З ДІТЬМИ? 
Діти люблять слухати різні історії, особливо перед сном. Чому б їм час від часу не читати частинку 

Біблії замість традиційних казок? Ось кілька способів, як познайомити зі Святим Письмом 

наймолодших читачів. 

Серед усіх книг Біблія як Слово Боже займає особливе місце. Як читати Біблію з маленькими дітьми та 

які біблійні історії їм розповідати? 

Що саме читати? 
Як відомо, Біблія – справжня скарбниця: 73 книги, в яких ми знайдемо історичні розповіді, вірші, 

молитви, листи. Нам і самим не завжди легко в них зорієнтуватись, а деякі книги нам часом здаються 

взагалі не доступними! Почнімо з уривків, багатих на сцени та сюжетні повороти, які привернуть увагу 

дітей: історія Авраама, доля Мойсея чи Давида тощо. Не намагаймося їх інтерпретувати чи пояснювати: 

просто розповідаймо, щоб ознайомити дітей з історією вибраного народу. 

Читаймо по одному уривку: краще залишити дітей із відчуттям недоситу, аніж надміру. Також не слід  

занадто турбуватися про хронологію: Біблія – це не звичайна книга історії. Якщо діти хотіли би послухати 

уривок, який вони вже добре знають, а не інший, то поважаймо їх вибір, бо так і ми можемо вивчати 

Біблію, “триваючи” у слові, роздумуючи і перечитуючи ті ж самі уривки знову і знову. 

Не оминаймо Євангелії 
Оберімо декілька подій із життя Ісуса, які дозволять дітям зрозуміти, що Ісус, як і ми, був людиною (хоча 

і безгрішною). Використовуймо також притчі. Вони часто здаються пристосованими для сприйняття 

дітей через свою образну форму, але насправді багато з них важкі для розуміння, оскільки їх значення 

утаємничене. Однак такі притчі, як притча про загублених і знайдених овець чи блудного сина, 

допоможуть дітям відкритись для Божої любові. 

Не завжди легко розповідати про чудеса, оскільки є великий ризик, що дитина захопиться дивовижним 

персонажем історії, а не намагатиметься зрозуміти самого дива. Диво – це ознака присутності Царства 

Божого серед нас: іншими словами, найголовніше – це любов до Бога, який нас рятує, а не якесь 

дивовижне зцілення. 
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Бог не є чарівником, Він є Батьком, Всемогутнім у любові. Намагаймося поважати оригінальний текст 

якомога більше, навіть якщо він нам здається складним. Допомагаймо  дітям потренуватися у 

«внутрішньому слуханні», утримуючись від коментарів. Не забуваємо, що Бог відкриває Себе 

маленьким, а не мудрим та розсудливим: слухаючи Слово Боже, діти часто відкривають скарби, які 

приховані від нас. 

Перед спільним читанням з дітьми 
Якщо можливо, перед тим, як прочитати дітям вибраний уривок зі Святого Письма, слід прочитати його 

самостійно. І навіть більше, варто роздумувати над ним у молитві. Бо Боже Слово – це живе слово. Що 

більше ми ним живемо, то краще ми вчимося відкривати його як таке, що мешкає серед нас. 

Той факт, що ми не все розуміємо або не знаємо всього про створення даної книги, чи не в курсі 

останніх висновків про неї екзегетів, не має великого значення. У спільному з дітьми читанні Біблії 

важливі дві речі: щоб вона була для нас живим Словом і щоб ми читали її у «живій Традиції всієї 

Церкви». Іншими словами, намагаймось  зрозуміти та інтерпретувати Слово Боже не на власний розсуд, 

а у світлі того, що нам говорить Церква. 

Не читаймо Біблію дітям, аби «чогось їх навчити», але для того, щоб виявити їм, якою любов’ю їх любить 

Бог. Мета не в тому, щоби діти відкрили Біблію, а в тому, щоби вони відкрили Бога. Бо в іншому випадку 

вони не будуть заглядати в Біблію поза стінами церкви чи читати її, проживаючи у своєму житті. 

 

СІМ УРОКІВ ПРО ДОБРОТУ, ЯКИМ МЕНЕ НАВЧИЛА МАМА 
Моя 93-річна мати, Джин, більше не розмовляє. Її деменція перейшла у тяжку стадію ще до 

початку пандемії. А зараз я вдячний і тому, що вона посміхається, коли відвідую її в будинку 
для людей похилого віку або коли привожу її до нас додому на обід. Її порожній погляд є 

болючим нагадуванням того, що вона майже пішла. 

Але, незважаючи на це, я все одно відвіз її до церкви напередодні Різдва і поставив її інвалідний 
візок у першому ряду, щоб вона могла чути музику. Я дорожу цими моментами, навіть якщо вона 

не може сказати мені, чи пам’ятає вона пісні. 

Мені сумно, що моя мама втратила більшу частину своїх когнітивних здібностей. Але в певному 

сенсі я радий її невідання про те, що зараз відбувається у нашій країні. Вона більше не слухає 
новини. Вона гадки не має, що ми пережили пандемію. Вона була б шокована, почувши, як люди 

розмовляли один із одним у 2021 році. 

Моя мама виросла у Джорджії часів Великої депресії. Її життя було сформоване вірою в Ісуса, і 

воно було прихильністю манер, які суворо прищеплювало мені, коли я був дитиною. Тоді я не 
цінував її домашніх правил, але сьогодні хочу, щоб кожен звернув увагу на те, в чому вона 

подавала мені приклад: 

1. Якщо ви не можете сказати щось добре про людину, краще мовчіть. Соціальні мережі 

дозволяють нам сьогодні бути грубими та зухвалими. Ми кидаємось один в одного словесними 

бомбами, а люди аплодують актам цієї ненависті. Нам подобається «бити» людей своїми 

коментарями або принижувати їх. Те, як ми розмовляємо сьогодні один із одним, інакше як «по-

диявольськи» не назвеш. 
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2. Завжди говоріть «будь ласка» та «дякую». У моєму домі це було залізне правило. Моя мама 

вважала, що діти повинні шанувати старших, і що подяка — це чеснота. Якби ми сьогодні 

змушували себе говорити «будь ласка» та «дякую», у цьому світі в нас було б поменше скигліїв. 

(Моя мама також вчила мене писати листи подяки за отримані мною подарунки.) 

3. Якщо ви зупинилися в чиємусь будинку, залиште його в кращому стані, ніж він був у 

момент вашого приходу. Коли я дорослішав, це звучало для мене безглуздо, але в такий спосіб 

мама прищеплювала мені повагу до власності інших людей. Тому, якщо сьогодні я залишуся на ніч 

у вашому домі, я можу запропонувати помити посуд. І якщо я зламаю щось, то я заплачу за це. У 

наш час повага до інших людей впала до рекордно низького рівня, що й пояснює те, чому ми 

практично щодня чуємо про пограбування та подібні інциденти. 

4. Ніколи не дозволяйте лайці зірватися з ваших вуст. Найгіршою лайкою, яку я коли-небудь 
чув від батька, було «Свята корова!». Але моя мама навіть цей вислів рідко використовувала. Вона 

була стриманою у своїх висловлюваннях, що й ми, звичайно, могли б робити сьогодні, коли лайки 

втратили свою шокову цінність через неймовірну поширеність. «Жадне погане слово нехай не 

виходить з уст ваших…» (Еф. 4:29) ― було її правилом. 

5. Ніколи не говоріть про людей за їхньою спиною і не розповсюджуйте плітки. Коли мені 

було десять років, один хлопчик по сусідству сказав мені, що батьки іншого розлучаються. Я 

сказав щось про це третьому, і моя мати відвела мене в іншу кімнату і прочитала мені моралі 

щодо обговорення приватного життя інших людей. Я ніколи не бачив її такою суворою. Моя мама 
навчила мене, що ми повинні шанувати людей настільки, щоб не вірити всьому, що ми про них 

чуємо. 

6. Одна з найприємніших речей, які ви можете зробити для людей, ― це нагодувати їх. Моя 
мама не вчила мене готувати, але вона сформувала приклад того, що означає бути добрим і 

гостинним. Якщо хтось хворів, вона готувала йому запіканку чи суп. Якщо хтось помирав, вона 

готувала кілька страв і приносила їх його скорботним родичам. Якщо хтось несподівано приходив 

у наш будинок, вона подавала чай і пропонувала щось поїсти. Тільки мені здається, що ми 
сьогодні втратили це поняття чуйної турботи? 

7. Найчастіше даруйте подарунки і нічого не чекайте натомість. Мої батьки були справжніми 

дарувальниками. Коли ми разом йшли в якесь кафе поїсти, мій батько бився зі мною за право 

оплатити рахунок. А після смерті батька, моїй мамі було простіше ущемити себе в чомусь, ніж 
попросити мене за щось заплатити. На Різдво вона була б щаслива, навіть якби для неї взагалі не 

знайшлося подарунків під ялинкою, але вона була щиро вдячна за подаровані мною незначні 

подарунки, включаючи шматок мила за 3 долари або дешеві парфуми. 

Я не знаю, скільки ще пробуде зі мною моя мама, але я молюся, щоб цього нового року щира 

доброта не померла разом з нею та її поколінням. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 29 СІЧНЯ: Поклін чесним оковам св. і всехвального апостола Петра 

09:00    +Анна, Ганна, Микола, Михайло, Катерина, Тетяна, Микола, Роман, Степан і  

 Роман (26) 
+Анна (перша річниця), Ярослав, Микола, Тетяна, Микола, Катерина, Ганна,  

 Микола, Михайло,  Катерина, Роман, Степан, Роман, Ярослав - Наталя Сірко 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 30 СІЧНЯ: Преподобного й богоносного Антонія Великого 

08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та Віктора 

10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 

ПОНЕДІЛОК, 31 СІЧНЯ: Свв. отців і аєпп. Олександрійських Атанасія й Кирила 

19:00              +Іванна (9-ий день) 

+Віктор Лукащук (9-ий день) - дружина, Олена та родина 

ВІВТОРОК, 1 ЛЮТОГО: Преподобного Макарія Єгипетського 

08:30  +Ярослав Колодій - Юрій Данилів з родиною (717) 

СЕРЕДА, 2 ЛЮТОГО: Преподобного й богоносногопреподобного Євтимія Великого 
08:30  +Віра (9-ий день) - дочка 

ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО: Преподобного Максима Ісповідника 
19:00  +Володимир Дідаш (40-ий день) - родина (8) 

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЛЮТОГО: Святого апостола Тимотея 

09:00  +Михайло 

19:00  Молитва з спільнотою “Матері в Молитві” 

Молебень до Пресвятої Богородиці 

СУБОТА, 5 ЛЮТОГО: Св. священомученика Климента, єп. Анкирського 

09:00    +Роман Маланчук - Світлана Маланчук (26) 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 6 ЛЮТОГО: Неділя про Закхея. Преподобної матері нашої Ксенії Римлянки 

08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни 

10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 
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