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Неділя про Митаря і Фарисея 

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло твоє,* воскрес Ти, 

тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, 

Життєдавче:* Слава воскресенню твоєму, Христе,* слава царству твоєму,* слава промислові 

твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання митарські принесім Господеві* і до Нього приступім, грішні, як до 

Владики;* Він бо хоче спасення всіх людей,* Він відпущення подає всім, що каються,* бо ради нас 
Він воплотився – Бог сущий, Отцю собезначальний. 

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

Богородичний, (глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо за нас молиться 

Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради нас молить 
Богородиця предвічного Бога. 

Прокімен, глас 1:  

Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). 

Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

 

До Тимотея другого послання святого апостола Павла читáння (3, 10-15) 

Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, 
довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене 

в Антіохії, в Іконії та в Лістрі; всі ці переслідування я переніс на собі, і від усіх них Господь мене 

визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А лихі люди й 
дурисвіти будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших, і самі зведені. Ти ж тримайся 

того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе 

писання, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса. 

Алилуя (г. 1):  
Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48). 

Ти, що величаєш спасення царя  

і твориш милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку (Пс. 17,51). 

Від Луки святого Євангелія читáння (18, 10-14) 
Сказав Господь притчу оцю: Два чоловіки увійшли в храм молитись: один був фарисей, а другий – 

митар. Фарисей, стоячи, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди: 

грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків 
даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, 

кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним! Кажу вам: цей вернувся до свого дому виправданий, 

але не той; бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений.  

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

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ВІДВЕРНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
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 

АВТОБУСНА ПОЇЗДКА. Наша парафія організовує для української громади поїздку до 

Вашінґтону долучитися до мітингу біля пам’ятника Лінкольна в підтримку України та ході до 

Білого Дому у неділю, 20 лютого. Більше інформації є на сторінці бюлетеню. Просимо записатися у 

вестибюлі церкви або зголоситися до п’ятниці, 18 лютого. 

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

залі після першої та другої Святої Літургії, 13 лютого. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ зустрінеться у неділю, 13 лютого, після 

першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ЗБОРИ Сестрицтва св. Анни та вибори відбудуться у неділю, 13 лютого, о 12 годині, у 

великому залі. 

СВЯТО СТРІТЕННЯ ГНІХ випадає у вівторок, 15 лютого. У понеділок, 14 лютого, буде Велика 

Вечірня о 20:00. На свято ми будемо мати дві Служби Божі в 9:00 год та 19:00 год. 

БІБЛІЙНИЙ ГУРТОК зустрінеться у середу, 16 лютого, о 19:00, у церкві. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у четвер, 17 лютого, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 16 

лютого, з 9 до 12 год. 

НІЧНІ ЧУВАННЯ з спільнотою “Матері в Молитві” будуть у п’ятницю, 18 лютого, о 19:00. 

Ці чування будуть у наміренні миру та відвернення війни в Україні. 

ЗАГАЛЬНИЦЯ: П’ятниця, 18 лютого, є загальниця. Дозволено споживання м’яса у цей день для 

всіх. 

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. 

ПРИГАДКА заплатити членські внески до часу Парафіяльних зборів. 

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

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. 

 

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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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. 
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ЦЯ ПОЇЗДКА ОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ НАШОЮ ПАРАФІЄЮ. ПРОСИМО ЗАПИСУВАТИСЯ У ВЕСТИБЮЛІ. 
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Середа, 16 лютого, в 19:00 

Церква 

Тема: Євангеліє від Марка 
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ЗАПРОШУЄМО НА НІЧНІ ЧУВАННЯ 

З СПІЛЬНОТОЮ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” 

П’ятниця, 18 лютого 

 

“ЗА МИР ТА СПОКІЙ В УКРАЇНІ” 

 
19:00   СПОВІДІ 

19:30   РОЗВАЖАННЯ НАД СВЯТИМ ПИСЬМОМ 

20:00  ВЕРВИЦЯ 

20:45  АКАФІСТ ДО ЗАРВАНИЦЬКОЇ БОЖОЇ МАТЕРІ 

21:30 СВЯТА ЛІТУРГІЯ в наміренні “За мир та спокій в Україні” 
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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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Митар та фарисей 

Притча про фарисея та митаря є одним із тих уривків Святого Письма, які бентежать духовне 

життя. Кожен із нас старається збудувати та облаштувати свій внутрішній світ, тут праця 

зосереджена в трьох напрямках життя: стосунки із Богом, стосунки з іншими, стосунки із самим 

собою. Якщо один із цих напрямків не розвивається по-справжньому, то і ніші два зазнають 
поганого впливу. 

Коли людина не набуває справжніх стосунків з Богом, коли боїться Його, почувається більше рабом, 

ніж сином, чи сприймає Бога як далекого та байдужого, то це шкодить не тільки єдності людини із 
Богом, але так само шкодить гармонії із собою та з іншими особами. 

Коли співжиття з іншими людьми базується на почутті конкуренції, порівнянню себе з іншими, а 

не на братній любові, то рано чи пізно ми почнемо думати про себе з гордістю, підносячись над 

іншими. 

Корінь зла знаходиться в тому, що людина не визнає себе такою, якою вона є насправді. 

Обоє перед Богом 

Розповідь про двох чоловіків показує нам своєрідний тест, яким оцінюється наша релігійність. В 

притчі про митаря та фарисея зображено дві особи: фарисей та грішник. Очевидно, що між ними 

постає порівняння. Хоча в цій розповіді також є третій персонаж, який стає головним: Бог, Котрий 

дивиться, слухає, шукає, судить. Бачимо фарисея, який молиться, який шанований та добре 

оцінений людьми через ті добрі вчинки, які він виконує, а з іншої сторони – ненависного грішника, 

єврея, ворога народу, що продався римським загарбникам і є негідний перебувати у Храмі. На 
завершення цієї притчі Ісус допускає втручання Бога, Котрий показує Своє милосердя та 

справедливість. 

Як грішник, так і фарисей під час прилюдної молитві на видноті зосереджені на своїх стосунках із 

Богом, Котрий перебуває у Храмі. Кожен із них показує свій внутрішній світ, показує свій власний 
спосіб існування. 

Господь пояснює до кого спрямована ця притча: «Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони 

справедливі й ні за що мали інших, він сказав цю притчу» (Лк. 18:9). 

Для сповнення Закону недостатньо дотримуватися тільки певних правил, зберігати окремі 

приписи, при цьому не беручи до уваги всіх заповідей. Слова   «були певні про себе», свідчать про 

тих осіб, які думають, що є досконалими в дотриманні Божих Законів, а Бог місить тільки схвалити 

їхню поведінку. Це означає, що такі люди не усвідомлюють свого гріховного стану. Вони про себе 
думають якнайвище та відчувають, що можуть дивитися на інших людей із зневагою. 

Притча показує нам, що фарисей не просто не любить, але зневажає грішника, а разом із ним усіх 

людей. Саме особа фарисея стає критерієм для оцінювання. Подія цієї притчі відбувається в 

Єрусалимському Храмі. У місці, куди юдеї приходили молитися. Молитва одного і другого показує 

нам життя цих двох людей. Слова, якими вони моляться показують нам їхній внутрішній світ. 
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Молитва фарисея 

Молитва фарисея розпочинається словами: «Боже, дякую тобі». Це своєрідний акт подяки, 

який передбачає визнання отриманого дару. Проте за цими словами іде хвальба самому 

собі. Цей самовдоволений чоловік у молитві не славить Бога, але прославляє себе. Молитва 

фарисея – це своєрідний перелік того, що він зробив. І, як він думає, одержить за це 
нагороду. 

Егоїстична душа фарисея в інших людях бачить суперників та конкурентів. Він не бачить 

потреби інших любити, товаришувати з ними та допомагати їм. Порівнюючи себе з іншими 

людьми, фарисей заявляє про погані вчинки інших, тому він з честю від них 

відмежовується. 

Фарисей говорить: «Я не такий, як інші люди», тобто він гордий з того, що належить до 

окремої групи людей, що він є побожним виконавцем Закону, духовною людиною. 

Фарисей сприймає інших людей за злодіїв, злих людей, таких, що, ймовірно, порушують 

восьму Заповідь «не свідчити неправдиво»; судить їх як перелюбників. Одним словом він 

сприймає всіх інших людей за грішників, не маючи на це права, бо суд належить тільки 
Богові. Крім цього всього він порівнює себе із митарем. Він звертає свій погляд на нього та 

зневажає його. Він не бажає мати нічого спільного із митарями та підтверджує, що він є не 

таким, як отой митар. 

Вчинки, які робить фарисей є добрими, але дух, в якому він їх здійснює просякнутий 
гордістю. Вони стають для нього пасткою, та й зрештою для нас також, бо якщо ми впевнені 

у собі, зарозумілі, не чутливі до потреб ближнього, сліпі до обов’язків бажаних Богові, то не 

бачимо власних немочей. Як результат не просимо у Бога помочі та не бачимо потреби у 

Божому спасінні. 

Поведінка митаря 

Митар належав до тих євреїв, котрі погодилися служити римським загарбникам, збирачем 

податків. Жадібні на прибуток, слуги панівної влади, крім грошей вони також збирали 

антипатію, ворожість та зневагу людей. Вони були зрадниками та мучителями власного 

народу, маючи за своєю спиною потугу римського війська. 

В очах народу ця людина, котра зайшла до храму, у дім присутності Господа, було образою 

та зневагою Бога та народу, а особливо фарисея. Він не міг не помітити осудливих поглядів 

та перешіптувань інших. 

Текст описує нам поведінку митаря, він стоїть як фарисей, проте зупиняється на відстані, 

бо розуміє власну віддаленість від Бога. Митар не мав сміливості наблизитись, він знає, що 

негідний перебувати у святому місці. Він стоїть поодаль від тих людей, яким заподіяв зло. 
Свідомий своїх лихих вчинків він примостився десь з боку. 
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У Євангелії сказано: «… митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба» (Лк.18:13), це 

свідчить, що він навіть не смів споглядати на святиню. Він ще глибше занурюється у власну 

негідність. 

На знак каяття та болю митар б’ється у груди – місце, де зосереджена його гріховність. Всі 

гріхи вчинив тільки він, то ж він не оправдовується і не виявляє гріхів інших, помилився він 
і його провина є очевидна. 

З глибин, зраненої гріхом його душі, виривається молитва: «…Боже, змилуйся надо мною 

грішним!» (Лк. 18:13). Він повністю довіряється Богові, бо Він знає серця людей і якщо 

бажає, то прощає. 

Щиросердно визнає, що є «грішником» не наводить список добрих чи поганих справ. Він 
визнає себе грішником без оправдань та приховувань, так само розуміє тяжкість своїх 

гріхів, які може простити тільки Бог. У своїй молитві він прагне тільки віднайти Бога. 

Божий суд 

Вкінці притчі Господь говорить такі слова: «Кажу вам: Цей повернувся виправданий до свого 

дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, – 

вивищений» (Лк.18:14). Ці слова показують нам як Бог оцінює поведінку людей на відміну 

від того, як осуджують люди. Люди судять по зовнішнім чинникам, а Бог оцінює за 

внутрішніми почуттями. Тут роз’яснюється, якою має бути поведінка праведної людини 

перед Богом. 

Митар повертається до свого дому виправданий. Господь доброзичливий до нього, 

грішника, що розкаявся. Бог оправдовує його. Можемо сказати, що із Храму вийшов зовсім 

інший чоловік, змінений, святий, очищений, повернений до життя у вірі. Молитва 

нещасного була вислухана Богом, а йому даровано спасіння. 

Що стосується фарисея, то Ісус не робить жодної заяви, не виголошує засудження, не дає 

жодної відповіді. Він просто підкреслює його відмінність від митаря. Здається, що у випадку 

фарисея Бог неспроможний щось сказати чи зробити. Фарисей віддаляється від Храму, 

повертається до свого дому, так і не зустрівши Господа, а, втім, він цієї зустрічі і не бажав. У 

своїй гордості він думав, що він праведний, а, насправді, він був несправедливий щодо Бога, 

щодо себе самого та ближнього. 

Фарисей робить смертельний стрибок, кажучи: «Боже, дякую тобі, що я не такий… як оцей 

митар» (Лк. 18:11). Небезпека для нас, християн, полягає в тому, що ми можемо сказати: 

«Дякую Тобі, Боже, що я не такий як оцей фарисей». Це подвійний смертельний стрибок. 

Пригадаймо собі, що гордість – це гріх, апостол Лука просить у нас, щоби ми могли цю 

гордість в собі побачити та її визнати. 

Ісус стверджує, що, якщо хтось вивищується, то Бог його упокорить. І, навпаки, якщо хтось 

принизиться, то Бог його піднесе. 
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ПОДІЇ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ 
 

Понеділок, 14 лютого: 

20:00  Велика Вечірня на свято Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 

 

Вівторок, 15 лютого:  Свято Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 

09:00  Свята Літургія 

19:00  Свята Літургія 
 

Середа, 16 лютого: 

19:00  Біблійний гурток 

 

Четвер, 17 лютого: 

17:00  Вареники 

 

П’ятниця, 18 лютого: 

19:00  Нічні чування 

 

 

 

 

ЗАЗНАЧТЕ У СВОЇХ КАЛЕНДАРЯХ! 

 

ЛІТНІЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР БУДЕ З 20 ЧЕРВНЯ ПО 8 ЛИПНЯ! ЗАПРОШУЄМО! 

 
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ БУДЕ ПІЗНІШЕ 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО:  Свв. трьох святителів, великих архиєреїв, Василія 

Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого 

09:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 
18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 13 ЛЮТОГО: Неділя про Митаря і Фарисея.  Свв. чудотв. і безсрібників 

Кира та Йоана. 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни 
10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 

ПОНЕДІЛОК, 14 ЛЮТОГО: Передсвяття Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 

Христа. Св. мученика Трифона 
19:00              +Ганна  

20:00  Велика Вечірня на свято Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 

ВІВТОРОК, 15 ЛЮТОГО:  Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
09:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО: Св. і праведного Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці 
08:30  Особливе прохання - отець Роберт Гитченс 

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО: Преподобного Ісидора Пилусіотського 
19:00  +Марія (40-ий день) 

П’ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО: Св. мучениці Агафії 
19:00  Нічні чування   

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО: Преподобного Вукола, єп. Смирнського. Св. священомученика 

Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним 
09:00    +Ярослав Колодій - Юрій Данилів з родиною 

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

НЕДІЛЯ, 20 ЛЮТОГО: Неділя про блудного сина. Прп. Партенія, єп. Лампсакійського 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 

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