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Друга Неділя Великого Посту 

Тропар, глас 5: Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і стояла Марія у гробі,* 
шукаючи пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси Діву, даруючи 

життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 6: Життєначальною долонею* умерлих із мрячних долин* Життєдавець воскресив 
усіх – Христос Бог,* воскресіння подав людському родові.* Він бо всіх Спаситель, воскресіння і 

життя, і Бог усіх. 

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

Богородичний, глас 6: Заступнице християн непостидна,* молитвенице до Творця незамінна,* не 
погорди голосами молінь грішників,* але випереди як благая з поміччю нам, що вірно співаємо 

Тобі:* поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, 

що почитають Тебе. 

Прокімен, глас 6:  

Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9). 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 27,1). 

Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9). 

До Євреїв послання святого апостола Павла читáння (1, 10 – 2, 3). 

Ти, Господи, напочатку заснував землю, і небеса діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж перебуваєш; 

усі, мов одежа, постаріються; ти їх, неначе одежу, згорнеш, і, немов одіж, вони зміняться. Ти ж – той 

самий, і літа твої не скінчаться. До кого з ангелів він коли мовив: Сідай праворуч мене, доки не 

покладу твоїх ворогів підніжком під ногу. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до 

послуг тим, які мають унаслідувати спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що чули, 

щоб, бува, нас не збило з путі. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке важне, що всякий його 
переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике 

спасіння? Його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене тими, що його чули. 

Алилуя, глас 6:  

Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного оселиться (Пс. 90,1). 
Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього (Пс. 90,2). 

Від Марка святого Євангелія читáння (2, 1-12). 

В той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там зібралося стільки 

народу, що не було більш місця, навіть перед дверима; і він промовляв до них словом. І от прийшли 
до нього несучи розслабленого; несли його четверо. А що із-за народу не могли принести до нього, 

розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. 

Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі 

книжники, що сиділи там і думали собі: Як може цей так говорити? Він богохулить! Хто може 

прощати гріхи, крім одного Бога? Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до 

них: Чого таке мислите у серцях ваших? Що легше – сказати розслабленому: відпускаються тобі 

гріхи, чи сказати: встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі 
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владу відпускати гріхи, – мовить до розслабленого, – кажу тобі: встань, візьми своє ліжко і йди 

додому. Устав той і зараз же взяв ліжко, й вийшов на очу всіх; і дивувалися всі, хвалили Бога й 

казали: – Ніколи ми такого не бачили. 

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). 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, 20 березня. 

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

20 березня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 20 

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. 

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. 
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ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ є ПЕРЕНЕСЕНІ.  

ПРО НОВУ ДАТУ ПОВІДОМИМО ДОДАТКОВО. 

Усі, хто просив свідоцтва про хрещення просимо звертатися до Владики Андрія. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:parish@mykhailivka.org
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25 БЕРЕЗНЯ ПАПА ФРАНЦИСК ПОСВЯТИТЬ РОСІЮ ТА УКРАЇНУ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ 
«У п’ятницю, 25 березня, під час покаянного богослужіння, яке розпочнеться о 17:00 в базиліці 

Святого Петра, Папа Франциск посвятить Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Такий самий 

акт того самого дня у Фатімі здійснить кардинал Конрад Краєвський, папський роздавач 

милостині, як посланець Святішого Отця», – повідомляє директор Ватиканського пресцентру 
Маттео Бруні. 

Довідка. Богородиця під час об’явлення 13 липня 1917 року в Фатімі просила посвятити Росію Її 

Непорочному Серцю, заявляючи, що, якщо це прохання не буде прийнято, Росія поширить «свої 

помилки по всьому світу, сприяючи війнам і переслідуванням Церкви. Добрі [люди – ред.], – додала 
вона, – будуть замучені, Святіший Отець багато страждатиме, різні народи будуть знищені».  

Після об’явлень у Фатімі відбулися різні акти посвяти Непорочному Серцю Марії. Папа Пій XII 31 

жовтня 1942 року посвятив увесь світ, а 7 липня 1952 року – народи Росії Непорочному Серцю Марії 
в Апостольському листі «Sacro vergente annо»: 

«Як кілька років тому ми посвятили весь світ Непорочному Серцю Діви Матері Божої, так і зараз, в 

особливий спосіб, посвячуємо всі народи Росії Її Непорочному Серцю». 

Папа Павло VI 21 листопада 1964 року в присутності Отців Другого Ватиканського Собору відновив 
посвяту Росії Непорочному Серцю. 

Папа Іван Павло II склав молитву для «Акту доручення», який було звершено в базиліці Санта-

Марія-Маджоре 7 червня 1981 року в урочистість П’ятидесятниці. Ось текст цієї молитви: 

«О Мати людей і народів, Ти знаєш усі їхні страждання та надії, Ти по-материнськи відчуваєш усю 
боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, що потрясають світ, прийми наш крик, 

скерований у Святому Дусі прямо до Твого серця, та обійми любов’ю Матері і Слуги Господньої тих, 

хто цих обіймів найбільше чекає, і в той же час тих, на довіру кого Ти особливим чином очікуєш. 
Візьми під свій материнський покров весь людський рід, який ми… довіряємо Тобі, о Мати. Нехай для 

всіх наблизиться час миру і свободи, час правди, справедливості та надії». 

Відтак, щоб ще повніше відповісти на прохання Богоматері, Папа Іван Павло ІІ під час Святого Року 

Відкуплення бажав чітко пояснити «Акт доручення» від 7 червня 1981 року, повторений у Фатімі 
13 травня 1982 року. На згадку про «Fiat» («Нехай мені станеться за словом твоїм»), проголошений 

Марією в момент Благовіщення, 25 березня 1984 року на площі Святого Петра, в духовній єдності з 

усіма єпископами світу, попередньо «скликаними», Іван Павло ІІ ввірив Непорочному Серцю Марії 

всі народи світу: 
«І тому, о Мати людей і народів, Ти, що знаєш усі їхні страждання та надії, Ти, що по-материнськи 

відчуваєш усю боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, що потрясають сучасний світ, 

прийми наш крик, який ми, зворушені Святим Духом, звертаємо безпосередньо до Твого Серця: обійми 

любов’ю Матері і Слуги Господньої цей наш людський світ, який ми доручаємо і посвячуємо Тобі, 

сповнені тривоги за земну і вічну долю людей і народів. Особливим чином ми довіряємо та освячуємо 

тих людей і ті народи, які особливо потребують цього доручення та посвячення». 

У червні 2000 року Святий Престол розкрив третю частину Фатімської таємниці, і архиєпископ 
Тарчізіо Бертоне, тодішній секретар Конгрегації віровчення, підкреслив, що сестра Лучія в листі 

1989 року особисто підтвердила, що цей акт урочистого та вселенського освячення відповідало 

тому, чого хотіла Богородиця: «Так, це було зроблено, – писала візіонерка, – так, як просила 

Богоматір 25 березня 1984 року». 

У п’ятницю, 25 березня, буде Молебень до Пресвятої Богородиці з цієї нагоди о 12:00 год. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/15/0177/00384.html
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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! 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/registries/custom/3DSUAIOILJQRI/guest-view
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ЩИРІСТЬ, СПРАВЖНІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ: ЗБЕРЕГТИ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ 
Справжній ізраїльтянин, у якому немає лукавства – Натанаїл. Мабуть, історія його покликання нас 
сьогодні дивує. Чоловік, який лежав безтурботно під смоковницею в один момент підривається і йде 

на зустріч. Ця зустріч назавжди змінює його життя. Він більше ніколи не повертається до своєї 

улюбленої смоковниці, а слідує із проповіддю містами і селами Юдеї та Галилеї, а відтак – цілого 

світу. Наприкінці ж він без вагань серед терпінь і мук віддає своє життя у місті Альвані, що сьогодні 
називається Баку. А все завдяки цій непересічній зустрічі із Тим, що прийшов із ненависного для нього 

Назарету. У чому ж секрет цього апостола Натанаїла? Чому серед тисячі людей того часу Ісус 

Христос обрав і покликав саме його? 
Відповідь на це запитання дає сам Ісус Христос. І полягає вона у тому, що сам Бог не віднаходить у 

ньому лукавства. А це значить, що Натанаїл був щирим, справжнім та відкритим на нове, небесне, 

божественне. Його щирість проявляється у словах: спочатку він із презирством ставиться до Месії 

із Назарету, а вже за кілька хвилин визнає Його Сином Божим та царем Ізраїля. Його справжність 

відкривається у цілковито людських емоціях цікавості, збентеженні, захопленні. Його відкритість 

на нове і божественне штовхнула його в один момент підвестися і вирушити у мандрівку на зустріч 

із невідомим досі Богом. Цього досі невідомого Бога і ми шукаємо у теперішніх воєнних обставинах 

свого життя. 
Щирість стосунків. Неповних три тижні тому ми поводилися цілковито по-іншому. Ми планували, 

мріяли, накопичували, ходили на роботу і раділи життю. Нам здавалося, що усе наше життя 

контрольоване, розплановане та звичне. Ми спокійно і безтурботно лежали собі під смоковницею 
життя. Скоріш за все, такою ж була наша молитва, тобто стосунки з Богом. Традиційно молилися 

вранці та ввечері, відвідували недільну Службу Божу, час до часу приступали до Сповіді та Святого 

Причастя. Інколи призвичаювалися, інколи – пропускали через втому чи забуття, а ще інколи – 

свідомо уникали зустрічі із Своїм Спасителем. Відтак віддалялися від Нього, адже стосунки, про які 

не піклуються, розриваються. 

Ранок 24 лютого змінив усе. На наші землі прийшла війна, якої ми не бажали. А разом із нею – вир 

емоцій та почуттів: страх, паніка, хвилювання за найрідніших, тривожність, певне розчарування у 

майбутньому. А з іншої сторони, усвідомлення найважливіших речей у житті та найцінніших людей 
навколо. Разом із тим, безліч запитань: чому так сталося? Де є Бог серед цих терпінь та 

несправедливості? Як продовжувати підтримувати стосунок із Ним, коли серце наповнене злобою 

та ненавистю? І це – перше, чого нас вчить постава Натанаїла: щирості зі собою, зі своїми ближніми 
та Богом. 

Будьмо відвертими, війна і справді допомогла нам щиро побачити, що, чи точніше хто є для нас 

найціннішим. Ми розпочали значно пильніше ставитися до відносин із іншими людьми, часто 

телефонуючи їм, стежачи за їхньою активністю у соцмережах, аби лише впевнитися, що із ними все 
у порядку. Окрім того, щирість вимагає від нас такого ж ставлення до своїх емоцій та почуттів. Ми 

повинні щиро визнати ті негативні почуття, – злість, ненависть, роздратування, – які стискають 

наше серце. Адже лише визнавши їх, ми зможемо їх прийняти і перемінити. Щирою має стати і наша 

молитва. Не традиційною, не звичною, а саме щирою, тобто наповненою нашими справжніми 

почуттями та переживаннями, нашими побоюваннями та проханнями. Наскільки ж сьогодні ми 

чітко розуміємо те, про що просимо у Бога. Наскільки ж наші прохання до Нього стали 

конкретними. 
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Справжність. Відтак другий крок – це справжність. Справжність чи автентичність полягає у тому, 

що навіть в обставинах війни ми повинні залишатися християнами і людьми. Насамперед це 

вимагає від нас людяності. Її основними рисами є співчуття, співстраждання та милосердя. Скільки 

цього ми побачили серед темряви війни: самоорганізація та єдність українського народу, 
відкритість польського народу, готовність послужити та допомогти від найменшого до 

найбільшого. А де ми у цій війні? Чи почуття ненависті і злоби не захопило наше серце настільки, 

що ми не бачимо страждань і потреб ближнього? Чи залишилася у нас та крихта людяності, яка 

може врятувати комусь життя, засвітивши для нього світло надії? Адже війна – це не лише боротьба 

двох держав на лінії фронту; це також боротьба між добром і злом на лінії нашого серця. Зло 

сьогодні руйнує пологові будинки та лікарні, залишає сиротами та вбиває дітей, скидає бомби та 

ракети на мирних жителів, сіє паніку, злобу і смерть. Натомість добро обнадіює, підносить та 
зцілює, воно годує голодних та напуває спрагнених, приймає біженців та лікує поранених, 

підтримує словом, коштами і молитвою. Бо це по-справжньому. Це людяно. Це однозгідно із Божим 

образом у нас. 

Відкритість на божественне. Близькість до ближнього серед його страждань і зранень наближає 
нас до Бога. Подібно як Натанаїл відкрився до зустрічі із Спасителем, прислухавшись до свого брата, 

так і ми відкриваємо Спасителя, прислухаючись до потреб тих, хто навколо. Цей Бог сьогодні 

відкривається по-новому. Це вже не бухгалтер, який рахує наші ранішні і вечірні молитви; не суддя, 

який шукає гріх для винесення вироку; не стара звичка, невиконання якої породжує у нас докори 

сумління. Це Бог, який страждає разом із нам, адже Сам перетерпів смерть. Це Бог, Який бореться 

разом із нами, адже завжди є на стороні правди. Це Бог, який приносить перемогу, адже неможливо 

перемогти зло більшим злом, але тільки добром. І це добро сьогодні народжується або завмирає у 
твоєму і моєму серці. (отець Іван ВИХОР) 

ДЕ БОГ, КОЛИ НАМ БОЛЯЧЕ? 
Зло не може тривати вічно… 
Воно не має такого права! Ми (не)можемо щось змінити… Ми можемо молитися… 

Молитва змінює нас, змінює інших, і вже ми – міняємо реальність…  

Кажуть, «на війні нема невіруючих»… 

Напевне, найчастішою нашою молитвою в ці дні були слова: «Боже, де ти?» 
(Після гріха, Бог почав шукати людину: «Адаме, де ти?» … А людина шукає Бога… Бо після появи 

зла (зло появилося в часі), стусунки Бог-людина були розірвані.) 

В ці дні, ми шукаємо Бога… 

Ми ставимо запитання до Нього і про Нього? Ми волаємо… 

Де Бог, коли нам боляче? 

Де Бог, коли нам страшно? 

Де Бог, коли ми стаємо спостерігачами несправедливої смерті невинних? 
Тоді на Хресті, Ісус теж молився… 

Його смертельно боліло, а Він молився: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув???…» 

Еллої, Еллої, лема, савахтані?! 

Ми часто ставимо це запитання… Питаючи і докоряючи: «Чому Він нас покинув»? 
Особливо тепер… 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1798844160313287&set=a.128510744013312
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А ще частіше, у цьому докорі, ми ставимо питання, а може Його нема.. якщо я не відчуваю, не бачу, 

не розумію його близькості, його присутності… якщо я бачу несправедливість, то може Його нема 

взагалі ?! 

«Боже Мій, Боже Мій, чому Ти мене покинув?». 
З усіх слів Ісуса на Хресті, оці, мабуть, найбільш нам близькі, людські. Особливо в цей непростий 

час незрозумілого випробування людства!!! Це слова людського страху, розпачі, безнадії, це нам 

доступні слова, та одночасно вони найбільш складні до зрозуміння. 

Де Бог, коли йде війна? Невже Бог нас кидає тоді коли ми найбільше Його потребуємо? 

Що ми зробили, щоб заслужити таке покарання? 

«Бог іноді дозволяє те, що Він ненавидить, аби здійснити те, що Він любить». 

Бог нас любить і тому не кидає. 
І сьогодні, коли нам дійсно страшно і сумно – Бог поруч! 

Прожити війну з Богом – значно легше, ніж прожити її без Нього… 

Невіруючий, немає вже ніякої надії… 

Бо сам безсилий, а Бога – не знає! 
І ще, процитую Олексія Арестовича: «Головне, коли ми боремося із сатаною самим не осатаніти! 

Маємо залишатися воїнами світла!» 

Це дуже перегукується з словами Глави УГКЦ: «Ненависть висушує душу, забирає в нас сили, а 

любов, навпаки, нас відроджує, поповнює наші можливості й дарує шанс на перемогу.»  
Отець Роман Демуш 

ВИБЕРИ ЖИТТЯ 
Тисячі людей зараз шукають відповідь на питання: чому це відбувається з нами? Чому Бог 

допускає цю війну, смерті, руйнування? Чому не зупинить цього зла і тих, хто його творить?  

Ці питання можуть звести з розуму. Але я маю на них відповіді. 
Колись мій викладач богослов’я пояснив нам на пальцях, чому існує зло: 

• Бог створив ангелів і дав їм розум і свобідну волю 

• один з ангелів вирішив, що йому краще без Бога. Збунтувався і зібрав собі команду таких самих  

• Бог міг його знищити, але тоді б заперечив самому собі, бо той бунтівник мав аргумент: якщо є 

свобідна воля, то вона передбачає, що я можу відмовитися від Бога 

• Бог погодився на такий варіант і дав тому ангелу місце, де Бога немає, – пекло 

Кожен може обрати бути з Богом або відмовитися від Нього. Той, хто відмовляється, стає 
маленьким пеклом. І творить це пекло навколо себе. 

Бог не зупиняє зло, бо дав нам свободу. Ми маємо зупинити це зло у собі та в інших. Бо, окрім 

свободи, Бог дав нам великий потенціал, силу, розум і критичне мислення. І велику любов до тих,  

кого сьогодні захищаємо. 
росія обрала стати для нас пеклом. Повторює шлях гітлера, сталіна і всіх божевільних тиранів, яких 

бачив світ. І це зло маємо зупинити ми всіма можливими способами. Починаючи від молитви, а далі 

– чим доведеться. 

Не питай себе чи Бога, чому це стається. Питай, що ти можеш вже сьогодні зробити для того, щоб 

більше цього не повторилося. 

Втор 30:19: “Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо й землю; життя і смерть появив я перед 

тобою, благословення й прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству”. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

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 для Галини   

За здоров’я та Боже благословення для Мар’яни (успішне лікування),  

 Ярослава, Надії, Руслана, Галини, Марії, Анни, Зеновії, всієї родини і   

 українських воїнів 

ПОНЕДІЛОК, 21 БЕРЕЗНЯ: Преподобного й ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського 
09:00  Прощання з пані Іриною Наконечною 
10:00  Похорон +Ірини Наконечної 

19:00  Акафіст Страстям Христовим і Молебень у часі війни 

ВІВТОРОК, 22 БЕРЕЗНЯ: Свв. сорок мучеників, замучених у Севастійськім озері 
19:00  Акафіст Пресвятому Хрестові і Молебень у часі війни 

СЕРЕДА, 23 БЕРЕЗНЯ: Св. мч. Кодрата і тих, що з ним 
19:00  Хресна Дорога та Молебень у часі війни 

ЧЕТВЕР, 24 БЕРЕЗНЯ: Св. Софронія, патріарха Єрусалимського 
19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця 

П’ЯТНИЦЯ, 25 БЕРЕЗНЯ: Преподобного й ісповідника Теофана Сигріянського. Св. 

Григорія Двоєслова, папи Римського.    Священомученика Еміліяна Ковча, пресв. 
12:00  Молебень до Пресвятої Богородиці у день посвяти України Пресвятій   

 Богородиці Святійшим Отцем Франциском 

19:00  Літургія Напередосвячених Дарів та Молебень у часі війни 

СУБОТА, 26 БЕРЕЗНЯ: Субота заупокійна. Перенесення мощів св. Никифора, 

патріарха Царгородського 
09:00    СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих 
18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00          Молебень до Пресвятої Богородиці 

НЕДІЛЯ, 27 БЕРЕЗНЯ: Неділя 3-тя Великого посту. Хрестопоклонна.    

 Прп. Венедикта. 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 
10:00  За здоров’я та Боже благословення для Галини 

За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 
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