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Неділя м’ясопусна 
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив владу рукою своєю 
Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав світові 

велику милість. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові 

Кондак Тріоді, глас 1: Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і затрепече все, * а ріка вогненна 
потече перед судищем, * і книги розгортаються, * і таємне з’являється, * – тоді ізбав мене від 

вогню невгасимого * і сподоби мене праворуч Тебе стати, * Судде найправедніший.  

I нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.  

Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * з голосом воплочувався Владика 
всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила 

Створителя Твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава Тому, що пройшов із Тебе, * слава 

Тому, що висвободив нас різдвом Твоїм. 

Прокімен, глас 3:  

Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2). 

Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Апостол: До Корінтян першого послання святого апостола Павла читáння (8, 8 – 9, 2) 

Браття, страва не зближує нас до Бога: ні як не їмо, не тратимо нічого, ні як їмо, не користаємо 

нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто 

бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його совість, тому що слабка, не 

буде заохочена їсти ідоложертовне ? І так через твоє знання може погибнути немічний брат, за 

якого помер Христос. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабку совість, грішите проти Христа. 

Тому, як страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не блазнити мого 
брата. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє 

діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то – вам, бо ви достовірний доказ у Господі мого 

апостольства. 

Алилуя, глас 3:  
На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2). 

Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30,3). 

Від Матея святого Євангелія читáння  (25, 31-46) 

Сказав Господь: Коли Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі 
своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує 

овець від козлів; і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч 

нього: Ходіте, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від 

створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і 

ви мене прийняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви 

прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього: Господи, коли ми бачили тебе голодним і 

нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і 
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одягнули? Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, 

скаже: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді 

скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові й 

ангелам його; бо я голодував, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем, 
і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. 

Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або 

нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? Він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви 

не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті на вічну муку, а 

праведники – на життя вічне. 

Причасний:  

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

**************************************** 

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 

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

залі після першої та другої Святої Літургії, 27 лютого. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю, 

27 лютого, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ є ПЕРЕНЕСЕНІ і відбудуться у неділю, 13 березня о 12 годині у 

великому залі. 

ПОСТІЙНА МОЛИТВА ЗА ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ та МИР В УКРАЇНІ 

Кожного дня цього тижня буде відправлятися Молебень за припинення війни та мир в Україні о 
19:00. Перевірте тижневий розклад для повнішої інформації. 

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

березня, з 9 до 12 год. 

БІБЛІЙНИЙ ГУРТОК зустрінеться у четвер, 10 березня, о 19:00, у церкві. 

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 27 

лютого, після першої недільної Святої Літургії.  Запрошуємо усю нашу молодь! 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ є понеділок, 7 березня. 
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ЗБІРКА НА ЗАКУПІВЛЮ медичного обладнання для війського шпиталю проводиться зараз у 

нашій парафії. Прошу залишати ваші пожертви у великому прозорому ящику ззаду церкви. 

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. 

ОГОЛОШЕННЯ 
У квітні звільняється помешкання у головному парафіяльному будинку. Помешкання є зручне для 

проживання родини. Замість оплати проживання родина буде виконувати парафіяльні 

господарські обов’язки. Зацікавлених просимо звертатись до Ігоря Сидоряка або Юрія Бейзика. 

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 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

МІТИНГ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ! 

СЬОГОДНІ, У НЕДІЛЮ, 27 ЛЮТОГО, О 15:00 

INDEPENDENCE MALL  (Market & 5th Streets) 
ОРГАНІЗОВАНИЙ ГРОМАДСЬКИМ КОМІТЕТОМ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

 

 

 

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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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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ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА З ПРИВОДУ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
Улюблений Богом бережений 

Український народе! 
У черговий раз наша Батьківщина в небезпеці! 

Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов’язання та запевнення, ламаючи основні норми 

міжнародного права, як несправедливий агресор ступив на українську землю, несучи зі собою 

смерть і розруху. 

Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими землями», яка стільки раз була скроплена 

кров’ю мучеників та борців за свободу і незалежність свого народу, кличе нас сьогодні стати на 

захист своєї Батьківщини, своєї гідності перед Богом і людством, свого права на існування та права 

на вибір свого майбуття. 

Це наше природнє право і святий обов’язок кожного боронити свою землю і свій народ, свою 
державу і все що є для нас найрідніше: свою родину, свою мову і культуру, свою історію і свій 

духовний світ! Ми є мирним народом, який християнською любов’ю любить дітей усіх народів, 

незважаючи на походження чи переконання, національну чи релігійну приналежність. Ми не 
зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого нікому не маємо права віддати! У цей 

історичний момент голос нашого сумління кличе нас усіх як один стати на захист вільної, соборної 

і незалежної Української держави! 

Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто починали світові війни – були тими, хто їх 
програвав, а ідолопоклонники війни приносили лише знищення і занепад своїм власним державам 

і народам. Ми віримо, що в цю історичну хвилину Господь Бог є з нами! Він, у руках якого лежить 

доля цілого світу і кожної людини зокрема, є завжди по стороні жертви несправедливої агресії, по 

стороні страждаючих та поневолених. Це Він, який об’являє своє Святе Ім’я в історії кожного 

народу, вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їх власною гординею, завойовників – ілюзією 

їхньою всемогутності, гордих і зухвалих – їх власною самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом 

і смертю. Перемога України буде перемого божої сили над ницістю і зухвальством людини! Так 
було, так є і так буде! 

Наша Свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом! Цю Церкву, що вже пережила 

смерть і воскресінння, як Тіло Воскреслого Христа над яким смерть не має жодної сили, дарував 

Господь своєму людові у хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія нашого народу і його Церкви, 
історія їх визвольних змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його духа істини у нашій 

культурі переплелися навіки. І у цей драматичний момент наша Церква як мати і учителька є і буде 

зі своїми дітьми, буде їх боронити і їм служити в Ім’я Боже! У Бозі наша надія і від Нього буде наша 

перемога! 

Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу і тіло ми положим за нашу свободу!» Сьогодні єдиним 

серцем і устами ми молимося: «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!» 

Святі праведники, мученики та ісповідники української землі моліться і заступайтеся за нас перед 
Богом! Благословення Господнє на вас! 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
24 лютого 2022 року Божого 
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МОЛИТВА В ДНІ НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І ВІТЧИЗНУ НАШУ 
 
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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“ХОЛОДНИЙ РОЗУМ І ГАРЯЧЕ СЕРЦЕ” ― “СЕКРЕТ УСПІХУ” ПЕРЕМОГИ У 
ВІЙНІ АБО ПОГИБЕЛЬ ВОРОГА У ЙОГО ВЛАСНІЙ ЗЛОБІ 

Господь ніколи не залишав ні на мить світ, який створив і яким дуже дорожить. ВІН Один-

Єдиний залишається повновладним Господарем історії. Страх, невпевненість та жорстока 

реальність всіляко намагаються отруїти наш розум і серце і поставити під сумнів Божу 
Всемогутність та Його реальну присутність в історії сучасного Людства. 

В найскладніших та найкритичніших обставинах слід зберігати внутрішній спокій та повну довіру 

до Бога та просити в Нього ласки, щоби ДАРУВАВ НАМ ХОЛОДНИЙ РОЗУМ І ГАРЯЧЕ СЕРЦЕ! 

Інстальовуючи Слово Боже в наше серце, ми наповнюємось Божим миром та впевненістю в тому, 
що благословляючи іменем Ісуса кожного, хто із серцем повним ненависті і злоби ступає на нашу 

Землю ми пришвидшуємо нашу перемогу. 

ГОСПОДИ, ІСУСЕ ХРИСТЕ, ДАРУЙ НАМ ХОЛОДНИЙ РОЗУМ І ГАРЯЧЕ СЕРЦЕ, ЩОБИ МИ ВЖЕ ДУЖЕ 

СКОРО ПОБАЧИЛИ ЯК ВОРОГ ЗАХЛИСНЕТЬСЯ І ЗГИНЕ ВІД ВЛАСНОЇ ЗЛОБИ! 

ПСАЛОМ 34 

Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала його в устах у мене. 

Душа моя нехай Господом хвалиться; нехай покірні чують те й веселяться. 

Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім’я його вкупі. 

Я шукав Господа, і він почув мене; і звільнив мене від усіх моїх страхів. 

Гляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. 

Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей.  

Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. 

Спробуйте й подивіться, який добрий Господь Блаженний, хто до нього прибігає. 

Бійтеся Господа, його святії бо нема нестачі в тих, що його бояться. 

Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне.  

Ходіть, мої діти, послухайте мене: остраху Господнього навчу вас. 

Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? 

Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. 

Відступи від зла й чини добро, шукай миру та його тримайся! 

Очі Господні на праведних; вуха його – на їхній заклик. 

А обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам’ять. 

Візвали праведні, і Господь почув їх і з усіх скорбот їхніх врятував їх. 

Близький Господь до тих, у кого розбите серце; прибитих духом він спасає. 

Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. 

Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. 

Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. 

Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде.  
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Звіт по Парафіяльній Лотереї 2021 року 

Всього продано квитків: $9,020 

Виграшки: 

Михась Курінной - $1,000 (пожертва на парафію) 

Марія Шкільна - $1,000  

($200 пожертва на Катедру, $800-пожертва на парафію) 

Олег Добуш - $1,000 (пожертва на парафію) 

Олег Добуш - $1,000 (пожертва на парафію) 

отець Остап Микитчин - $1,000 

Юрій Бейзик - $2,000 (пожертва на парафію - $1,500) 

Любомир Пиріг - $3,000 (пожертва на парафію - $2,000) 

Залишилось для парафії після виплат виграшок - $6,520 

 

Велика подяка усім, хто прийняв участь у цій лотереї та 

підтримав нашу парафію! 
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ПОДІЇ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ 
 

Неділя, 27 лютого:   

15:00  Мітинг у підтримку України та зупинення війни (Independence Mall,  

 Market & 5th Street, Philadelphia)   

Вівторок, 1 березня:   

17:00  Вареники 

 
П’ятниця, 4 березня: 

19:00  Молитва з спільнотою Матері в Молитві 

 

Неділя, 6 березня: 

08:30            Автобусна поїздка до Вашінґтону на мітинг підтримки України біля 

Білого Дому.  Від’їзд від Українського Культурного Центру 

09:30  Зустріч УМХ 

 

 

 

 

 

 

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, 26 ЛЮТОГО: Субота заупокійна.  Преподобного Мартиніяна 
09:00    Загальна Свята Літургія за померших. 

+Віктор Лукащук - Марія Соколовська (83) 

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

НЕДІЛЯ, 27 ЛЮТОГО: Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. Преподоб. Авксентія 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 

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

ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО: Св. ап. Онисима 
10:00  Похорон +Романа Панчишина 

19:00  Молебень до Ісуса Христа, Чоловіколюбця 

ВІВТОРОК, 1 БЕРЕЗНЯ: Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх. 
08:00  За припинення війни та мир в Україні 

19:00  Молебень до Пресвятої Богородиці 

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ: Св. великомч. Теодора Тирона 
10:00  Похорон +Олександри Кіщак 

19:00  Молебень до Ісуса Христа, Чоловіколюбця 

ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ: Св. Лева, папи Римського 
08:00  За припинення війни та мир в Україні 

18:00  +Віктор Лукащук - дружина і діти (40-ий день) 

19:00  Молебень до Пресвятої Богородиці 

П’ЯТНИЦЯ, 4 БЕРЕЗНЯ: Св. ап. Архипа 
08:00  За припинення війни та мир в Україні 

19:00  Молитва з спільнотою “Матері в Молитві” 

19:45  Молебень до Ісуса Христа, Чоловіколюбця 

СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ: Всіх преподобних отців, що в подвизі просіяли. 
09:00    Свята Літургія за померлих 

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

НЕДІЛЯ, 6 БЕРЕЗНЯ: Неділя сиропусна, прощення. 

  Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії 
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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