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Перша Неділя Великого Посту
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,*
оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і
воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм.
I празника, глас 2: Пречистому образові Твоєму поклоняємося, благий,* просячи прощення
прогрішень наших, Христе Боже,* бо волею благоволив єси плоттю зійти на хрест,* щоб ізбавити
тих, що їх створив єси, від неволі ворожої.* Тому благодарственно кличемо Тобі:* Ти радістю
сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти світ.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 8: Неописанне Слово Отче* із Тебе, Богородице, воплоченням описалося* і,
осквернений образ у давнє зобразивши,* з божественною добротою з’єднало,* та, ісповідуючи
спасення, ділом і словом ми це являємо.
Прокімен (г. 4) пісня Отців :
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам (Дан. 3,27).
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26).
До Євреїв послання святого апостола Павла читáння (11, 24-26; 32 – 12, 2).
Браття, вірою Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися сином дочки фараона; волів радше страждати
разом з людом Божим, ніж зазнавати дочасної розкоші гріха, бо, дивлячись на нагороду, вважав за
більше багатство наругу вибраного народу, ніж скарби Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане мені,
як почну розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та
пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі
левам, вогненне полум'я гасили вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння.
Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх каменували, різали пилою, брали на допити; вони
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені;
вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. І всі
вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще,
щоб вони не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків,
відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до змагання,
що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника й завершителя віри, який, замість
радости, що була перед ним, витерпів хрест, не звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого
престолу.
Алилуя, глас 4:
Мойсей і Арон між ієреями Його і Самуїл між тими, що призивають ім’я Його (Пс. 98,6).
Призивали Господа і Він вислухав їх (Пс. 98,6).
Від Йоана святого Євангелія читáння (1, 43-51).
В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І найшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був
Филип з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми найшли
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того, про якого писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав
йому: Що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди й подивися. Ісус,
побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому
нема лукавства. Натанаїл сказав: Звідкіль ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: Перше
ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею. Натанаїл відповів йому:
Учителю, ти – Син Божий, ти – цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Тому що я мовив до тебе: я
бачив тебе під смоковницею – віруєш. Побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: Істинно, істинно
кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони возходять та сходять на Сина
чоловічого.
Замість Достойно:
Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і чоловічеський рід, освященний
храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем став – перед
віками сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою просторішою небес
учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка твар, слава Тобі.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). 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, 13 березня.

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю,
13 лютого, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 13
березня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

ПОСТІЙНА МОЛИТВА ЗА ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ та МИР В УКРАЇНІ
Кожного дня цього тижня буде відправлятися за припинення війни та мир в Україні о 19:00.
Перевірте тижневий розклад для повнішої інформації.
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НІЧНІ ЧУВАННЯ з спільнотою “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” будуть у п’ятницю, 18 березня о
19:00.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 15 березня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 9
березня, з 9 до 12 год.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ розпочався у понеділок, 7 березня. У часі посту стримуються від м’яса щосереди
та щоп’ятниці усі між 15 та 60 років життя. Молодші 15 років, старші 60 років, вагітні, подорожуючі
та важко працюючі є звільнені від обов’язку і можуть постити за бажанням.

СОРОКОУСТИ (відправи за померлих рідних) будуть відправлятися щосуботи о 9 годині ранку
під час Великого Посту.

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ є ПЕРЕНЕСЕНІ.
ПРО НОВУ ДАТУ ПОВІДОМИМО ДОДАТКОВО.
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
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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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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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Наша парафія візьме активну участь у наданні допомоги нашим військовим.
Складено список або "wish list" на сайті компанії AMAZON з списком потрібних речей
- особистих та медичних - для військових. Можете знайти цей список за цим лінком:
https://www.amazon.com/registries/custom/3DSUAIOILJQRI/guest-view

Або за цим QR code, який можна зісканувати телефоном:

Всі куплені речі будуть прислані до нашої парафії, а потім - відіслані в Україну. Всі ці
вибрані речі є безпосередньо для військових.
Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію!
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«ПОСЕРЕД ЖИТТЯ НАС ОТОЧУЄ СМЕРТЬ»
«Посеред життя нас оточує смерть». Цим ранньосередньовічним григоріанським піснеспівом
Католицька Церква розпочала Великий піст. Цими словами вона засвідчує важливу істину нашого
життя. Як би ми не намагалися уникнути смерті, викинути її за межі свого існування, видалити із
граматики власного життя, ми завжди залишаємося смертними. Ці прояви смерті відчуваємо під час
хвороби, у моменти вечірньої втоми, у миті душевного болю, у періоди страждань чи випробувань.
Цей смертельний подих ми особливо відчуваємо перед обличчям війни. Постійна тривога, регулярний
гул сирен, кадри руйнувань та статистика постраждалих, черги біженців та гуманітарної допомоги:
посеред життя нас сьогодні оточує смерть.
Серед цих обставин війни ми розпочали Великий піст. Період, який Церква встановила для нашої
призадуми та навернення. Це благодатний час не для втрати чи відкинення, але для здобуття; не для
цілковитого смутку, але для радості життя; не для злоби і ненависті, але для жертви і любові. Водночас
це період, який провадить нас до Голгофи, до страстей і хресної смерті нашого Бога. Період, який
насправді не завершується хрестом, гробом і смертю, але світанком Воскресіння. Сьогодні нам може
здаватися, що все навколо оповиває темрява. Сьогодні нам важко побачити щось, окрім руїни, зранень,
рік крові та сліз. Сьогодні ми з усією силою тримаємося над прірвою зневіри, злоби та ненависті. За що
нам такий хрест, Господи?
Насправді, хрест на Голгофі змінив усе. Лише смерть нашого Спасителя на хресті дарувала нам життя. І
це життя не завершується смертю, а триває вічно.
Сьогодні наша держава також переживає хресні страждання. Ми втягнуті у війну, яку не обирали; ми
захищаємо найближчих ціною власного життя; ми терпимо руйнування власних домівок та ракетні
обстріли в укриттях та бомбосховищах; ми ховаємо вже 38 убитих дітей. Чи цей хрест ми здатні винести
на Голгофу? Чи не став наш хрест позбавлений Спасителя?
Страждання і смерть на хресті нашого Спасителя стали жертвою за кожного із нас. На Голгофі було
розп’ято не лише Ісуса, але й усе зло та гріх, який Він добровільно взяв на себе. На цьому хресті є
сьогоднішня війна з усіма її руйнівними наслідками та небаченим злом. Тому, якщо правдивим є
твердження, що посеред життя нас оточує смерть, то хрест відкрив нам нову перспективу: посеред
смерті нас оточує життя.
Київський охматдит. Бомбосховище. Коли над Києвом пролітають штурмовики і винищувачі, ракетні
вибухи руйнують усе, чого досягають, на підступах до міста тривають бої не на життя, а на смерть, лікарі
із акушерами приймають на свої руки маленьке, беззахисне життя. У київському охматдиті, у надрах
землі, у напівтемряві чути плач, із яким розпочинається новий світанок. І це – початок нового життя
посеред смерті. Це – світанок Воскресіння.
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Молитва псалмами під час епідемії та війни
Про молитву псалмами
Книга псалмів – це збірка поетичних творів, головною метою яких є прослава Бога. Ця Книга
являється синтезом всього Святого Письма, а найкращим коментарем Книги Псалмів є саме Святе
Письмо. Ісус Христос також молився псалмам, а Його спосіб молитви до свого Отця для християн
став новою інтерпретацією Книги псалмів та новим способом молитви, у якій сам Христос є
посередником між Богом Отцем і людиною. Псалми, які були молитвою ізраїльтян, через Христа
стали молитвою християн, Який не тільки ними молився, але став також ключем до їх розуміння.
Ключем до зрозуміння Книги псалмів є також їхні літературні жанри: псалми похвали; псалми
благання індивідуального та спільного; псалми, які мають розбудити й укріпити довір’я до Бога;
псалми подяки; псалми царські та псалми повчальні. Для молитви псалмами в різних потребах
можна відмовляти один довільний псалом, яким можна було б молитися у відповідній потребі.
У нашому випадку, здебільш, це будуть Псалми благальні, - це молитви у яких псалмопівець, інколи
навіть з криком, представляє Богові свій біль, свою скрутну ситуацію: усамітнення, відкинення,
пригноблення, безнадії, хвороби та з великим упованням на Бога просить у Нього допомоги під час
фізичних чи душевних терпінь. Отож, у якому б важкому становищі псалмоспівець не знаходився,
він ніколи не втрачає надії на Бога. У своїй молитві, він із ще більшим упованням звертається до
Бога про заступництво і поміч, за що пізніше з піднесеним духом виражає ще сильнішу свою віру в
Бога та з великою радістю складає жертву подяки Господеві за всі Його добродійства.
Відмовляючи Псалми, потрібно намагатись побачити себе в них, тобто у особі Давида побачити
себе. Святий Іван Касіян говорить, що «золотим правилом у молитві псалмами є те, щоб читати їх у
такий спосіб, начебто ти є їх автором». Нема такої життєвої ситуації людини, якої не можна було б
знайти у Книзі псалмів, які надихають її у вірі побачити в них своє життя. Моменти радості чи
піднесення, знеохочення, болю або гріховного упадку є моментами з якими сьогоднішня людина
також зустрічається. Ці всі моменти можуть статися спасенними, якщо ними поділитися з Богом та
пережити їх з Ним.
Існують два способи нумерування псалмів. Ми дотримуватимемось нумерації псалмів згідно
Святого Письма, Видавництва оо. Василіян (переклад о. І. Хоменка).
Молитва псалмами під час епідемії і війни
1. ЗА ЗДОРОВʼЯ ТІЛЕСНЕ:
• Коли хворий/а, можна молитись наступними Псалми: 6, 39, 88, 102, 125. Ці псалми можна
молитись разом з наступними фрагментами Святого Письма: Ісая 38, 10-20, Євангеліє від
Матея 26, 38-39; Послання до Римлян 5, 3-5; Послання до Євреїів 12, 1-11.
• Коли терпиш біль, Псалми: 16, 31, 34, 77, 80. Євангеліє від Матея 5, 3-12; Івана 16, 20-24.
• Коли змучений/пригнічений/а, Псалми: 4; 37, 60, 69, 70, 86, 145, 146. Євангеліє від Матея
11, 28-30.
2. ЗА ЗДОРОВ'Я ДУШЕВНЕ:
• Коли маєш гріх, Псалми: 5, 32, 38, 41, 51, 85, 130. Євангеліє від Луки розділ 15 і 19,1-10;
Марка 2, 1-1;. Івана, розділ 8.
• Під час спокус та випробувань, Псалми: 7, 12, 22; 43, 55; 56, 61, 62, 120, 129. Євангеліє від
Матея 4, 1-11; Марка 9, 42; і Луки 21, 33-36.
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3. ЗА МИР:
• Коли знаходишся у небезпеці, Псалми: 11, 17, 20, 26, 27 30, 31, 35, 55, 62, 73, 107, 121; 125,
142, 143. Євангеліє від Луки 8, 22-25.
• За мир і захист, Псалми: 1, 9, 10, 13, 21, 33, 34; 46, 48, 56, 91, 93, 98, 138, 140. Послання до
Ефесян 2, 14-18.

У якій потребі який псалом читати. Святі радили читати й окремі псалми як
молитви у певних життєвих потребах.
ПСАЛМИ У СКОРБОТАХ І ДУШЕВНИХ ВИПРОБОВУВАННЯХ
У всякій скорботі й напасті — 1, 54, 90, 142.
Коли не знаєш як учинити — 5, 15, 24, 85.
При нечистих помислах — 6, 36, 136.
При оскверненні — 50.
У маловірʼї — 33, 2-11.
У помислах сумніву у вченні Церкви і істинах віри — 15, 61, 70.
При розслабленні духу і нечутливості до гріха — 13, 50, 56.
Щоб зберегтися від тяжких гріхів — 18.
При розсіянні, неуважності на молитві — 53, 106, 140.
При хульних та інших помислах на молитві — 90, 140.
У гоніннях за віру — 3, 26, 36, 37, 39, 53, 58, 90.
При поділах ворожнечі між віруючими — 2, 32, 46, 148.
При ганьбленнях від ближніх — 11, 14, 23, 27, 37, 68, 100.
При наклепі і несправедливих утисках — 3, 26, 36, 37, 39, 53, 58, 90, 119.
У скорботі від нерозуміння — 21, 30, 43, 69, 122.
При гніві начальствуючих — 71, 131.
У ремстві і непослуху — 2, 33, 38, 50, 146.
При пихатих помислах — 113, 138.
При помислах злопамʼятності — 6, 51, 84, 108.
При бісівських нападах і спокусах — 26, 45, 67, 90, 140.
Проти чаклунства — 26, 49, 53, 58, 90, 139.
У блудній борні — 50, 136.
У пристрасті до вина — 68, 77.
У пристрасті сріблолюбства і надії на земне надбання — 14, 18, 118.
Про смирення духа — 5, 27, 43, 54, 72, 78, 79, 113, 123, 138, 140.
При немилосерді і роздратуванні на ближнього — 4, 11, 27, 36.
У печалі за Богом — 41, 76, 83.
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У зневірі — 41, 42, 60, 101.
У відчаї та розпачі — 30, 37, 39, 68, 76, 141.
У тривозі за майбутнє — 4, 12, 18, 22, 38, 54, 87, 89, 90.
Про допомогу Божу у виправленні життя — 28, 30, 50, 68, 78, 108.
Про дарування терпіння — 18, 26, 51, 85, 142.
У бажанні прийняти чернецтво — 56, 119, 145.
У скорботі про життєві невдачі — 48, 112, 126, 143.
При охолодженні любові до ближніх — 14, 23, 27, 33, 34, 49, 121, 132.
При втраті або зникненні речей — 33, 34, 40, 88, 111.
У небезпеці від грабіжників — 51, 90.
У небезпеці від диких звірів — 21, 90.
У небезпеці потоплення — 68.
У боязні раптової смерті — 101.
У похилих літах — 30, 60, 89.
В очікуванні кончини — 9, 38, 67, 87, 115.
ПСАЛМИ ВʼЯЗНЯ
Псалом 1, 18, 50, 67, 68, 100, 141, 142, 149.
Коли обвинувачено і засуджено безвинно — 9, 16, 18, 34, 71, 100, 102, 110, 139.
У бідності або втраті майна — 40, 71, 112, 143.
При голоді — 32, 36, 71, 103, 106, 131.
ПСАЛМИ НА РІЗНІ ВИПАДКИ
Про мир у всьому світі — 71.
Про просвітництво вірою народів землі — 39.
Про примноження любові і викорінення всякої ненависті і злоби — 44, 121, 132.
Дяка за всяке благодіяння Боже — 33, 45, 47, 64, 65, 80, 84, 97, 115, 116, 123, 125, 134,
145, 148.
Дяка Богові за виконання прохання — 4, 45, 74, 114.
У дорозі і про подорожуючих — 41, 42, 62, 142.
Під час лиха і нападу ворогів — 9, 78, 84, 90.
Під час епідемії — 90, 105.
Про примирення ворогуючих — 121.
У розраду зневіреним — 19.
При настанні ранку — 21.
Перед виходом з дому — 1.
Про мир і благоденство у Вітчизні — 28, 71, 121, 131, 143.
За дітей — 77, 126.
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Перед початком навчання — 33.
У хворобах — 29, 46, 69, 89, 114.
Про померлих – 50, 118, або 17-ту кафизму.
ПСАЛМИ У ЗЕМЛЕРОБСЬКІЙ НУЖДІ
Перед посівом — 64.
Про врожай плодів земних — 71, 103, 106, 143.
На закладення будинку — 95, 126.
При входженні в новий будинок — 29, 126.
На копання колодязя — 113.
При заморозках, від морозу — 147.
Від крадіжок — 51, 126.
Від засухи — 64.
Коли безперервні дощі — 68.
При морі і хворобах худоби — 49.
Про збереження посівів від усякого лиха — 84, 104, 146.
Якщо Бог благословить хорошим урожаєм — 33, 66, 148.
Подяка за допомогу Божу у всякій справі — 22.
ПСАЛМИ У СІМЕЙНИХ ПОТРЕБАХ
Про сімейне благополуччя — 126, 131, 143.
При подружньому безплідді — 112, 126.
Під час вагітності — 138.
При сімейних негараздах — 84, 121, 126, 127.
У скорботі про подружню невірність — 49, 136.
При втраті годувальника — 32, 67, 145.
У бідності, або втраті майна — 40, 71, 112, 143.
ПСАЛМИ ВОЇНА
Про дарування перемоги в битві — 9, 17, 58, 67.
Про збереження життя на полі битви — 90, 117.
Про дарування мужності на полі битви — 26, 111, 137.
Коли ворог долає — 59.
Дяка Богові за перемогу в битві — 17, 29.
****************************************************************
Від смутку, зневіри — 101, 36, 90.
Коли зазнаємо несправедливості від людей, підступів злоби — 3, 53, 58, 142.
Якомога частіше читати псалми 90, 39, 69.
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У журбі, й тузі сердечній читати 23, 27 псалми, та Євангеліє від Луки, гл. 15.
Якщо погано йдуть справи — Пс. 37; Євангеліє від Іоана, гл. 15.
Якщо в біді, й втрачаєш мужність — Пс. 126; Євангеліє від Іоана, гл. 14.
Якщо потрібно зміцнення в упованні на Бога — Пс. 26.
Від смутку й зневіри — 4, 69, 70; у скорботі — 56, 97.
На зміцнення духовно немічних — 88.
Від слабодухості й маловірства — 138.
Від розпачу в бідності — 80, 112.
Ображеним (зцілення від образливості) — 56, 69.
На зцілення від страшної звички брехати, лукавити — 115.
На зцілення від забобонності — 121.
Від біса — 13 (читати тричі три дні поспіль), 90, 96.
На зміцнення у православній вірі — 105.
На духовне зростання й напоумлення — 91.
Коли страждаємо від спокус, і втрачаємо в душі мир — 24.
У пошуках роботи — 38; зміцнення немічних у роботі — 88.
За примирення начальника й підлеглого — 46.
Якщо невзаємне кохання — 41.
За мир у родині між рідними — 35, 65, 116, 126, 127; за згоду в подружжі — 10, 94; між
батьками і дітьми — 76.
За непокірних дітей — 22; за пошану до старших — 109.
За втихомирення жорстокого глави родини — 139.
За припинення ворожнечі — 35, 39, 46.
За гнівливого — 136.
За навернення бунтівників і наклепників, що сіють ворожнечу — 93, 108; припинення
заколоту — 143.
Навернення заблуканих, безбожних — 49, злодіїв — 14, 72.
Щоб просвітив Господь правителів розуміти потреби народу — 137.; за пом’якшення
сердець жорстоких можновладців — 51; помякшення сердець злочинців — 72.
За мир у країні, у світі — 131, 132.
На захист воїнів що йдуть на війну — 111.
На захист у плаванні — 92;
у небезпечному труді — 48.
На захист тим, хто потерпає від жорстоких людей; від злих намірів — 33, 34, 74, 87;
коли самотні страждають від ближніх і впадають у відчай — 70.
Якщо недобрі люди перешкоджають одружитися — 45.
У разі тяжких несправедливих звинувачень — 16 (читати тричі три дні поспіль), 32, 54, 59.
За визволення несправедливо засудженого — 32.
На захист від бандитів, грабіжників, ворожого війська — 47 (читати 40 днів поспіль), 14,
73, 78, 117.
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Від душогубів — 82, від ворогів 107.
На захист від усякої напасти — 133, у небезпеці — 48.
Якщо землетруси, інші стихійні лиха — 17, пожежа — 21,
посуха — 62, 89, повінь — 68.
Коли зубний біль — 37.
Хвороби печінки — 12.
Хвороби очей, сліпота — 5, 122.
Головний біль — 125, 128.
Епілепсія — 108.
Хвороба серця, й нирок — 44.
Набряки — 79.
Глухота — 95, німота — 58.
Поранення від злих людей — 36, 84, 146; укуси тварин — 63.
Нервові, душевні хвороби — 27; агресивні хворі — 11.
За психічно хворих дітей — 113.
Безплідним батькам — 19, 102, 106.
На зцілення від кровотечі — 145.
Від викиднів — 67; щоб не втратити вагітній дитину — 142.
Коли небезпечні пологи — 40, 75; у час пологів — 18.
За продовження життя годувальника родини — 86.
Коли стоїмо на порозі смерті — 33.
Щоб врятував Господь світ від пошести смертоносної — 85.
Коли Господь за гріхи насилає моровицю — 50.
На благословення у добрій справі, й захист від бісів та лукавих людей — 57.
На благословення в торгівлі — 64.
На благословення свійських тварин — 66.
На благословення врожаю — 71, 148.
Охорону майна та плодів праці — 83.
На благословення тих, хто чинить волю Божу — 99, 100.
На благословення правителів на добре владарювання — 101.
На благословення бідних дітей — 114.
Благословення чернечого життя — 98.
За дітей, що страждають хворобами крові — 145.
За втіху й добробут братів і сестер, що в далеких землях, і за спочилих, які ще далі — 150.
Подяка Богові — 149.
На захист від ворогів, у напастях, при спокусах людських і бісівських — 90, 3, 37, 2, 49, 53,
58, 139.
В подяку за перемогу над ворогом — 17.
У скорботі і нещасті — 3, 12, 21, 68, 76, 82, 142.
При душевному сум’ятті — 30.
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При душевному пораненні — 36, 39, 53, 69.
При розпачі і невимовній скорботі — 90, 26, 101.
Коли бачиш гординю і злобу багатьох, коли немає у людей нічого святого — 11.
При звинуваченні і наклепі, що зводять на тебе — 4, 7, 36, 51.
В гоніннях — 53, 55, 56, 141.
Якщо вороги продовжують шукати твоєї загибелі — 34, 25, 42.
На утіху пригноблюваним — 19.
Для смирення духу — 5, 27, 43, 54, 78, 79, 138.
Коли маєш потребу сповідання істинного Бога — 9, 74, 104, 105, 106, 107, 117, 135, 137.
За прощення гріхів, і в покаянні — 50, 6, 24, 56, 129.
Щоб зберегтися від важких гріхів — 18.
Про дарування мирної кончини — 38.
При бажанні переселитися у вічній оселі — 83.
У радості духовній — 103, 102.
Перед виходом з дому — 31.
У дорозі — 41, 42, 62, 142.
Від порчі, ворожбитів і чародіїв — 49, 53, 58, 139, 63.
При нападах бісівських — 45, 67.
Коли чуєш, що хулять промисел Божий, то не приєднуйся до нечестя, а читай псалми — 13,
52.
Коли бачиш, що нечестиві благоденствують, а праведні терплять скорботи, щоб не
спокуситися, читай псалом 72.
У хворобі — 29, 46, 69.
У випробуваннях, щоб Господь почув твою молитву — 16, 85, 87, 140.
Коли просиш милості і щедрот у Бога — 66.
Перед сіянням — 64.
Від морозу — 147.
Від затоплення — 68.
Від крадіжок — 51.
Щоб не скупитися і подати милостиню — 40.
Якщо бажаєш навчитися, як потрібно приносити подяку Господу — 28.
В подяку за всяке благодіяння Боже — 33, 145, 149, 45, 47, 64, 65, 80, 84, 97, 115, 116, 123,
125, 134, 148.
Прославляючи Бога — 23, 88, 92, 95, 110, 112, 113, 114, 133, 138.
За померлими — 118, 50.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
СУБОТА, 12 БЕРЕЗНЯ: Прп. й ісп. Прокопія Декаполіта
09:00
СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці
Неділя
1-ша
Великого
посту,
Православ'я.
Прп. й ісп. Василія, співпосника Прокопового
08:15
За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення
За здоров’я та вирішення справ для Ірини, Нікі та Єви - Лариса Юсковець
10:00
За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення)
За успішне лікування Мар’яни, здоров’я Ярослава, Надії, Руслана, Галини,
Марії, Анни, Зеновії, всієї родини і українських воїнів
НЕДІЛЯ,

13

БЕРЕЗНЯ:

ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ: Св. преподобномучениці Євдокії
18:00
+Марія Сидоряк - Юрій, Ігор та Адріана Сидоряк
+Ярослав (4-та річниця) та Стефанія - дочка, Ірина Дорош
19:00
Акафіст Страстям Христовим і Молебень у часі війни
ВІВТОРОК, 15 БЕРЕЗНЯ: Св. священомученика Теодота, єп. Киринейського
19:00
Акафіст Пресвятому Хрестові і Молебень у часі війни
СЕРЕДА, 16 БЕРЕЗНЯ: Свв. мучеників Євтропія, Клеоніка й Василиска
19:00
Хресна Дорога присвячена 130-ій річниці народження Патріарха Йосифа
Сліпого
Молебень у часі війни
ЧЕТВЕР, 17 БЕРЕЗНЯ: Преподобного Герасима, що на Йордані
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці
П’ЯТНИЦЯ, 18 БЕРЕЗНЯ: Св. мученика Конона
19:00
Нічні Чування з спільнотою “Матері в Молитві”
Літургія Напередосвячених Дарів
20:00
Вервиця та Молебень у часі війни
СУБОТА, 19 БЕРЕЗНЯ: Субота заупокійна. Святих сорока двох мчч., що в Аморії
09:00
СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці
НЕДІЛЯ, 20 БЕРЕЗНЯ: Неділя 2-га Великого посту. Пам’ять влкмч. Теодора Тирона
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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