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Владика Андрій Рабій, Адміністратор
отець Остап Микитчин
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Третя Неділя Великого Посту. Хрестоклонна Неділя.
Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям
плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи
світові велику милість.
Тропар Хресту, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги
благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм* охорони люд Твій.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 7: Вже полум’яне оружжя не охороняє врат єдемських,* на Нього бо прийшло
преславне погашення – Древо хресне;* смерти жало і адову перемогу прогнано,* і став Ти, Спасе
мій,* перед тими, що в аді, кличучи:* Увійдіть знову в рай.
Замість Трисвятого: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо.
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 (4, 14 - 5, 6).
Браття, маючи великого архиєрея, що пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо
віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який не міг би співчувати нашим недугам; він бо
зазнав усього подібно, як і ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб
отримати милость і найти благодать для своєчасної помочі. Кожен бо архиєрей, узятий з-між
людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи, щоб
міг співчувати нетямущим та тим, що заблудили, бо й сам він ввесь у немочах, і тому має як за
людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Достоїнства ж цього ніхто не бере собі, але
той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, бо
вона від того, який до нього мовив: Син мій єси, я сьогодні родив тебе. Як і на іншому місці каже: Ти
священик навіки по чину Мелхиседека.
Алилуя, глас 7:
До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 73,2).
Стих: Бог же – цар наш перше віку, вчинив спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Від Марка святого Євангелія читáння (8, 34 - 9, 1).
Сказав Господь: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та
йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить свою душу мене
ради та євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу?
Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів перед
цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі Отця
свого зі святими ангелами. І сказав їм: Істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають
смерти, аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могучості.
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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, 27 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, 27
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, 29 березня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу,
30 березня, з 9 до 12 год.

МОЛИТВА з спільнотою “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” буде в п’ятницю, 1 квітня, о 20:00.
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 ВІДБУДУТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 10 КВІТНЯ.
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Усі, хто просив свідоцтва про хрещення просимо звертатися до Владики Андрія.
ОРГАНІЗОВУЄМО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Є професійний тренер, який
тренує футбол у школі. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою
інформацією.

СПІВЧУТТЯ
У вівторок, 15 березня, упокоїлася у Бозі пані Ірина Наконечна. Похоронна відправа відбулася у
понеділок, 21 березня. Наша парафіяльна спільнота висловлює співчуття чоловікові, Богданові,
братові Ярославу, синам, рідним і знайомим. Нехай милосердний Господь прийме її у Царстві
Небеснім!

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.

НАША ОНОВЛЕНА ПАРАФІЯЛЬНА СТОРІНКА вже працює: www.mykhailivka.org
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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25 БЕРЕЗНЯ ПАПА ФРАНЦИСК ПОСВЯТИВ УКРАЇНУ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ
«У п’ятницю, 25 березня, під час покаянного богослужіння, яке розпочалося о 18:00 в базиліці
Святого Петра, Папа Франциск посвятив Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Такий самий
акт того самого дня у Фатімі здійснив кардинал Конрад Краєвський, папський роздавач милостині,
як посланець Святішого Отця», – повідомляє директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні.
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПРИСВЯЧЕННЯ УКРАЇНИ І РОСІЇ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ?
Що означає «присвятити»?

«Присвятити» означає особливим чином виділити певну особу – або націю – для святої мети. Слово
«ввірити» часто вживається як синонім до слова «присвятити». Конгрегація Божого культу і
дисципліни Таїнств визначає присвячення Марії як визнання «особливої ролі Марії в таїнстві
Христа і Церкви, універсальної та взірцевої важливості Її свідчення Євангелія, довіри Її
заступництву та його ефективності».
Папа св. Іван Павло ІІ, що тричі присвятив Церкву і світ Марії під час свого понтифікату, навчав, що,
присвячуючи себе Богородиці, ми приймаємо Її допомогу в повноті жертвування себе Христу.
Колін Донован, віцепрезидент з теології Телебачення Віковічного Слова EWTN, сказав:
«Присвячення – це довіра, а також звернення до Бога. Довіра полягає в тому, що ми кладемо себе,
свої серця, свої молитви і бажання до ніг Богоматері, і це служить Божим цілям, тому що вивищує
Богородицю у свідомості Церкви і, сподіваємося, всього світу. Це – звернення до Бога в наших
особливих потребах».
Марія просила, щоб росію присвятили Її Непорочному серцю

Об’явлення у Фатімі – одні з найвідоміших марійних об’явлень у світі. Під час цих об’явлень Марія
відкрила три таємниці, другою з яких була вість про закінчення Першої світової війни та
передбачення ще однієї війни, яка почнеться під час понтифікату Пія ХІ, якщо люди
продовжуватимуть ображати Бога і росію не присвятять Непорочному серцю Марії.
Сестра Лусія, одна з фатімських візіонерок, розповідала, що Марія сказала їй: «Якщо мої прохання
будуть вислухані, росія навернеться і буде мир; якщо ж ні, то вона поширить свої помилки по
всьому світу, спричинивши війни та переслідування Церкви. Добрі будуть замучені, Святіший
Отець буде страждати, різні народи будуть знищені. Але, зрештою, моє Непорочне серце переможе.
Святіший Отець присвятить мені росію – вона навернеться, і світові буде дарований період миру».
У роки після розкриття цієї таємниці виникали певні суперечки щодо того, чи відповідали різні
присвячення росії, здійснені наступними папами, вимогам, висунутим Марією.
Але в листі, написаному в 1989 році, сестра Лусія підтвердила, що св. Іван Павло ІІ задовольнив
прохання Марії про присвячення росії у 1984 році. На той час Україна і росія були частинами
Радянського Союзу. Інші авторитетні церковні органи, зокрема Конгрегація віровчення,
підтвердили, що присвячення задовольнило вимоги сестри Лусії. Хоча як Іван Павло ІІ, так і сестра
Лусія спочатку не були впевнені в цьому, тому що в акті присвячення росія не згадувалася за
назвою, згодом візіонерка підтвердила його дійсність, сказавши, що Богородиця повідомила їй: Бог
прийняв його, і Він виконає свою обіцянку.
Що таке Непорочне серце Марії?
Непорочне серце Марії – це об’єкт особливого вшанування, бо воно символізує Її досконалу волю,
виражену в Її fiat. Серце Марії зазвичай зображують вкритим сімома ранами і пронизаним мечем.
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Раннім прикладом відданості серцю Марії був святий Бернард із Клерво, але засновником культу в
його сучасній формі був святий Йоан Ед, французький священник XVII століття. Він вперше
відзначив свято Непорочного серця Марії, і на початку ХІХ століття воно отримало папське
схвалення. У 1944 році його внесли до Загального Римського календаря і почали відзначати 22
серпня, в октаву Успіння.
Єпископат РКЦ в Україні звернувся до Папи Франциска з проханням присвятити Україну і росію
Непорочному серцю на тлі війни, розв’язаної в Україні

«Покірно благаємо Вашу Святість публічно здійснити акт присвячення Пресвятому Непорочному
серцю Марії України та росії, як це просила Пресвята Діва у Фатімі», – написали українські єпископи
латинського обряду у своєму листі від 2 березня.
Навіщо зараз присвячувати Україну і росію?

Жорстока війна, що триває в Україні, сама собою є достатнім контекстом для акту присвячення
цих країн Непорочному серцю Марії.
Чому саме 25 березня?

Благовіщення – велике марійне свято. Святий Людовік Марія Ґріньйон де Монфор особливо
рекомендував цей день для особистої присвяти Діві Марії.
«Всі прерогативи Божої Матері випливають із того факту, що Бог обрав Її Матір’ю Слова, яке стало
Тілом, – каже Колін Донован. – Це основна марійна догма Церкви. Я думаю, що це ідеальний день.
Іван Павло ІІ вирішив зробити це саме в цей день, і я думаю, що це добрий день для будь-кого, щоб
зробити особисте присвячення, або для Папи Франциска, щоб здійснити цей акт».
Росію вже присвячували Непорочному серцю раніше. Разом з усім світом

У минулому кілька пап вже присвятили Церкву та весь світ Марії. Папа Пій ХІІ присвятив увесь світ
Непорочному серцю Марії 31 жовтня 1942 року, а св. Іван Павло ІІ поновив це присвячення 13
травня 1982 року, 25 березня 1984 року і 8 жовтня 2000 року.
Чому навколо присвячення росії так багато суперечок?

З огляду на нинішні події, деякі католики ставлять під сумнів навернення росії, очікуючи більш
тривалого періоду миру та іншого його типу. Оскільки повідомлення не містить конкретики про
те, як саме виглядатиме таке навернення і подальший мир, навколо того, чи було здійснене
присвячення належним чином, точиться дискусія.
Майкл О’Ніл, автор, теле- і радіоведучий EWTN, каже, що відданість марійним об’явленням може
мати і зворотний бік. «Якщо хтось надмірно відволікається на чудеса, захоплений або одержимий
ними, його можна спокійно ігнорувати, – каже він. – Хоча можна здобути багато благ, вшановуючи
Марію під цими титулами і посилювати свою віру, насолоджуючись чудесами, які створив Бог, якби
хтось хотів, він все одно міг би бути католиком, що має добру репутацію в Церкві, не звертаючи
жодної уваги на ці об’явлення».
Не говорячи про мотиви окремих людей, Колін Донован зауважив, що деякі з них випливають із
«серйозного ставлення до послання Фатіми». Він додав, що відкидаючи судження Церкви,
акцентуючись на тексті і кажучи, що присвячення не було зроблене відповідним чином, люди
намагаються приписати Богові певні стандарти, ніби Він не може бути щедрим.
«Своєю великодушністю Бог прийняв це присвячення, і ми побачили плоди за п’ять років після
присвячення [1984 року]: падіння Радянського Союзу та відновлення російської нації», – сказав він.
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АКТ ПОСВЯТИ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ
О Маріє, Мати Божа і наша, у цю скорботну годину ми прибігаємо до Тебе. Ти є Матір’ю,
любиш і знаєш нас: ніщо, що сповнює наші серця, не приховане від Тебе. Мати милосердя,
багато разів ми відчували Твою турботливу ніжність, Твою присутність, яка повертає мир,
тому що Ти завжди ведеш нас до Ісуса, Князя миру.
Однак ми загубили шлях миру. Ми забули урок трагедій минулого століття, про жертву
мільйонів полеглих у світових війнах. Ми знехтували зобов’язаннями, взятими як
Спільнота Націй, і зараз зраджуємо мрії народів про мир і надії молоді. Ми захворіли на
жадібність, ми замкнулися в національних інтересах, ми дозволили собі бути скованими
байдужістю і паралізованими егоїзмом. Ми воліли ігнорувати Бога, співіснувати з нашою
облудою, підживлювати агресію, придушувати життя та накопичувати зброю, забуваючи,
що ми є хранителями нашого ближнього та нашої спільної домівки. Ми спустошили
війною земний сад, зранили гріхом серце нашого Отця, який хоче, щоб ми всі були братами
і сестрами. Ми стали байдужими до всіх і до всього, окрім до самих себе. І з соромом
кажемо: прости нам, Господи!
У нещасті гріха, у наших зусиллях та слабкостях, у таємниці несправедливості зла і війни
Ти, Пресвята Мати, нагадуєш нам, що Бог не покидає нас, а продовжує дивитися на нас з
любов’ю, з прагненням пробачити і знову піднести нас. Це Він дарував нам Тебе і
розмістив у Твоєму Непорочному Серці пристановище для Церкви і людства. Завдяки
Божественній доброті Ти є з нами і лагідно ведеш нас, навіть вузенькими і звивистими
стежками історії.
Тож прибігаємо до Тебе, стукаємо у двері Твого Серця ми, Твої дорогі діти, яких Ти не
втомлюєшся відвідувати і запрошувати до навернення. У цю темну годину прийди, щоб
допомогти нам і втішити нас. Повторюй кожному з нас: «Хіба Я не тут, Я, що є твоєю
Матір’ю?». Ти знаєш, як розв’язувати плутанину у наших серцях та вузли нашого часу. Ми
покладаємо на Тебе нашу надію. Ми впевнені, що Ти не знехтуєш, особливо в хвилини
випробування, нашими благаннями і прийдеш нам на допомогу.
Саме так Ти вчинила в Кані Галілейській, коли пришвидшила час втручання Ісуса і
спонукала Його вчинити перше чудо у світі. Коли свято перетворилося на смуток, Ти
сказала Йому: «Не мають вина» (Ів. 2, 3). Повтори це ще раз Богові, о Мати, бо сьогодні в
нас вичерпалося вино надії, зникла радість, розчинилося братерство. Ми втратили
людяність, ми зруйнували мир. Ми стали здатними на будь-яке насильство і знищення.
Нам негайно потрібне Твоє материнське втручання.
Тому прийми, о Мати, це наше благання.
Ти, Зоре морська, не допусти, щоб ми потонули в бурі війни.
Ти, Ковчегу Нового Завіту, надихни плани та шляхи примирення.
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Ти, Небесна земле, поверни у світ Божу злагоду.
Погаси ненависть, вгамуй помсту, навчи нас прощати.
Визволи нас від війни, вбережи світ від ядерної загрози.
Царице Вервиці, пробуди в нас потребу молитися і любити.
Царице людського роду, вкажи народам шлях братерства.
Царице миру, випроси мир для всього світу.
Твій плач, о Мати, хай зворушить наші зачерствілі серця. Хай сльози, які Ти пролила за
нас, зроблять квітучою долину, яку висушила наша ненависть. І поки не стихає гуркіт
зброї, хай Твоя молитва схилить нас до миру. Хай Твої материнські руки голублять тих,
хто страждає і втікає від бомбардувань. Твої материнські обійми хай втішають тих, хто
змушений покинути власні домівки та свою країну. Хай Твоє Скорботне Серце відкриє нас
до співчуття і спонукає нас відчинити двері та подбати про поранене й відкинуте людство.
Пресвята Богородице, коли Ти стояла під хрестом, Ісус, побачивши учня поруч із Тобою,
промовив до Тебе: «Ось син Твій» (Ів. 19, 26), довіривши Тобі кожного з нас. Потім до
учня, до кожного з нас, Він сказав: «Ось Мати твоя» (Ів. 19, 27). О Мати, ми прагнемо тепер
прийняти Тебе в наше життя та в нашу історію. У цю годину з Тобою під хрестом
перебуває виснажене і налякане людство. Йому потрібно ввіритися Тобі, щоб через Тебе
посвятитися Христу. Український народ та російський народ, які вшановують Тебе з
любов’ю, прибігають до Тебе, а Серце Твоє вболіває за них і за всі народи, скошені війною,
голодом, несправедливістю і злиднями.
Тому ми, о Мати Божа і наша, урочисто ввіряємо і посвячуємо Твоєму Непорочному
Серцю себе самих, Церкву і все людство, а особливо Росію та Україну. Прийми цей наш
акт, який ми здійснюємо з довірою і любов’ю, вчини так, щоб закінчилася війна, наповни
світ миром. Твоє «так», що вийшло із Твого серця, відчинило двері історії для Князя миру;
ми віримо, що через Твоє серце знову прийде мир. Тому ми посвячуємо Тобі майбутнє
всього людського роду, потреби та очікування народів, тривоги та надії світу.
Хай через Тебе зійде на Землю Божественне милосердя, а лагідний ритм миру знову
відмірює наші дні. Жінко, яка сказала «так», на яку зійшов Святий Дух, поверни нам Божу
гармонію. Втамуй спрагу наших спраглих сердець, Ти, що є «живим джерелом надії». Ти,
що виткала людську природу Ісуса, вчини нас творцями єдності. Ти, що ходила нашими
шляхами, веди нас стежками миру. Амінь.
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ПІДНЕСІМО ДО ГОСПОДА МОЛИТВУ ЗАСТУПНИЦТВА
Цей уже щоденний Молебень у час війни, наша всецерковна молитва за перемогу України, поособливому звучить тут, у Києві, у нашому Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Адже сьогодні
в столиці більше ніж на добу проголошена комендантська година – усе життя міста завмерло. Проте
не завмерло спілкування, крик болю людини до Бога. Не завмерла Божа допомога, яка спішить до всіх
тих, хто до Нього взиває, хто молиться, прикликає Боже благословення для України, української землі
та українського війська.
Дуже дякую всім вам, що сьогодні, попри все, зібралися тут на молитву. Мені особливо приємно бачити
наших отців – військових капеланів, які з окупованих і оточених міст, з передової прибули сюди в
дивний спосіб, за Божим промислом, щоб ми змогли пережити момент спільної молитви.
Наш Патріарший собор розташований за кілька десятків кілометрів від того місця, де зараз точаться
бої. Наше вухо чує відголоски канонади довкола Києва. Цей храм тепер слугує особливим образом
нашої Церкви-матері, Церкви-захисниці, Церкви-учительки, Церкви-годувальниці. Адже під ним, у
криптах, сотні киян знаходять собі притулок, зокрема під час повітряної тривоги. Він став також
центром соціального служіння, у якому кожний потребуючий може отримати відповідну допомогу. Тут
Церква-мати молиться за своїх дітей, пригортає їх під своїми крильми, їх захищає, кормить, а
найважливіше – звідси, з нашого Патріаршого собору, виходить особливе благословення. Тут, у наших
криптах, спочиває Блаженніший Любомир – особливий молільник за наш народ, нашу Церкву і
Державу.
Але сьогодні я б хотів, щоб ми разом із вами піднесли до Господа молитву заступництва. Така молитва
в час війни має особливу силу та значення, а ми – діти України, відчуваємо в ній велику потребу.
Молитва заступництва – це духовний захист, який ми випрошуємо в Господа Бога для тих, хто
перебуває в найбільшій небезпеці. У цій молитві ми молимося не так за себе, за власні потреби і
страхи, а радше за інших: мама молиться за дитину, священник за парафію, єпископ за свою єпархію,
а ми всі разом за Україну. Молитвою заступництва ми молимося за перемогу України.
Перемога України – це перемога добра над злом, сили Божої над ницістю і хтивістю загарбника.
Перемога вже починається, і ми її можемо відчути, пережити, навіть під час цієї молитви.
У Києві збережена особлива традиція такої молитви. Мабуть, усім відоме древнє княже повір’я про
Київську Оранту, яку ще називають Нерушимою Стіною. Богоматір-Оранта – це древня мозаїка ХІ
століття, яка представляє Пречисту Діву Марію на повний зріст із піднесеними в молитві руками. Це
ікона молитви заступництва. Поки стоїть Київська Оранта, поки між нами є Нерушима Стіна, доти Бог
є посеред свого міста, як написано в апсиді Свято-Софійського собору, доти стоятиме місто, народ і
Україна.
Ми відчуваємо, що Пречиста Діва Марія стоїть сьогодні в молитві над Києвом і київськими горами, а
ми лише в цій молитві приєднуємося до Неї. Перед Її очима, які з вічності споглядають на нас,
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відбувалися різні події в історії. Ми знаємо, що під час знищення Києва за часів нашестя хана Батия
все місто було зруйноване, але Оранта у Святій Софії залишилася як живучий непідкорений корінь,
стержень, від якого все наново відроджується. Вона бачила нашестя на місто московських князів,
комуністичних нападників Воробйова і багатьох інших, проте завжди невпинно підносила руки в
молитві над своїм народом.
Приєднуючись у цій молитві до Нерушимої Стіни, ми готуємося до особливої події, яка відбудеться у
п’ятницю. Відповідно до прохань Пречистої Діви Марії, які Вона проголосила ще на початку ХХ століття
у Фатімі, Папа Франциск разом з єпископами Католицької Церкви всього світу посвятить Україну і
росію Непорочному серцю Пречистої Діви Марії. Богородиця просила молитися за навернення росії,
бо інакше зло, яке з неї вийде, буде нищити інші країни. Раніше казали, що не варто говорити про
Фатімське об’явлення, щоб не ображати росії, але тепер Святіший Отець захотів звернути увагу на це
прохання Богородиці про посвяту, щоб перемогти зло, яке на наші землі приходить з тієї частини світу
і Європи.
Посвята України Непорочному серці Марії – це щось нам відоме. Свого часу князь Ярослав Мудрий,
збудувавши собор Святої Софії і створивши мозаїку Нерушимої Стіни, посвятив під покров Пречистої
Діви Марії своє місто, свій народ і свою Державу. А коли почалася війна на сході України, 6 квітня
2014 року ми відновили тут цю посвяту нашого народу й Держави під покров Пречистої Діви Марії і
ворог був зупинений силою Божої правди та Його світла. Ми віримо, що ця посвята України і росії
Непорочному серці Марії, здійснена в єдності всіх єпископів Вселенської Церкви під проводом
наступника апостола Петра, буде основним моментом перемоги над злом, дияволом і його слугами,
які і сьогодні сіють смерть в Україні.
Нехай це зло буле переможене на півночі, півдні, заході та сході України. Ми знаємо, що Непорочне
серце Марії є символом Її святої і чистої волі, яку Вона виявила, коли сказала архангелу Гавриїлові
своє «так». «Нехай буде мені за словом твоїм» (Лк. 1, 38). У цей момент Пречиста Діва Марія стерла
голову дияволові, апокаліптичному звірові, який знову біснується, нападає з росії на Україну.
Ця посвята нехай буде моментом, коли голова цього змія силою молитви самої Богородиці, Київської
Нерушимої Стіни, буде знову стята Україною! Ми в це віримо і за це молимося. Ми кажемо: «Пресвятая
Богородице, спаси нас!» Амінь.
+ СВЯТОСЛАВ
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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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ЩО ОЗНАЧАЄ ВИСЛІВ ― «ВІДПУСКАЮТЬСЯ ТВОЇ ГРІХИ»?
Цей вислів походить із важливого обряду юдейського свята Йом-Кіпур ― День
Покаяння. Це був день посту, день спокути, коли приносилася жертва за гріхи
всього народу, влади, священства, старійшин тощо.
Обряд виглядав так: старшини народу та первосвященик брали козенятко або цапа
і клали на нього руки, символічно передаючи тим самим гріховну нечистоту. Після
того цього цапа виганяли в пустелю, де він зникав, забираючи зі собою гріхи.
Відпустити ― означає відв’язати від себе гріх, який придавлює, обплутує, робить
розслабленим. У цей час людина розуміє, що щось не так, але змінитися вже не
може, бо, ніби, потопає у болоті своїх провин.
Коли цього цапа виганяли в пустелю, у жертву приносили агнця. З його кров’ю
первосвященик входив у Святая Святих і голосно прикликав ім’я Боже. Так народ
отримував відпущення гріхів, очищення і міг наближатися до святого Бога.
Цей обряд став прообразом того, що робить Господь для нашого спасіння. Він бере
на себе наші провини, щоб звільнити нас і дати нам шанс змінитися. Та це
звільнення відбудеться ціною Його крові. Ця жертва ― принесена раз і назавжди.
Тому так важливо, чуючи слова ― «відпускаються твої гріхи», пам’ятати, якою ціною
ці гріхи відпущені. Мусимо пам’ятати про цю жертву, заплачену за нашу свободу.
Зараз ми переживаємо щось схоже: наші брати і сестри беруть на себе наслідки
нашої байдужості, боягузтва, неуважності, безвідповідальності й платять кров’ю за
нашу свободу, наше життя. Дуже важливо не змарнувати цей шанс, здобутий
кров’ю.
«Відпускаються тобі твої гріхи», ― ці слова чуємо в Таїнстві Сповіді. Господь нас
прощає, розрізає те, що наш обплутує своєю жертвою. Не змарнуймо і жертву
Христову, і жертву наших воїнів.
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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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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
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.
Преподобного 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 для Руслана (в день його 45-ліття), Галини,
Марії, Анни, Ярослава, Вікторії, Надії, Зеновії, успішне лікування Мар’яни,
Ігоря, Ірини і родини, Ольги, Володимира, Галини, Ольги, Надії - Н.Н.
ПОНЕДІЛОК, 28 БЕРЕЗНЯ: Св. мученика Агапія і з ним шести мчч.
19:00
Акафіст Страстям Христовим і Молебень у часі війни
ВІВТОРОК, 29 БЕРЕЗНЯ: Святих мучеників Савина й Папи
19:00
Акафіст Пресвятому Хрестові і Молебень у часі війни
СЕРЕДА, 30 БЕРЕЗНЯ: Преподобного Олексія, чоловіка Божого
19:00
Хресна Дорога та Молебень у часі війни
ЧЕТВЕР, 31 БЕРЕЗНЯ: Св. Кирила, архиєпископа Єрусалимського
19:00
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни
П’ЯТНИЦЯ, 1 КВІТНЯ: Святих мучеників Хрисанта і Дарії
19:00
Літургія Напередосвячених Дарів
20:00
Молитва з спільнотою “Матері в Молитві” та Молебень у часі війни
СУБОТА, 2 КВІТНЯ: Субота заупокійна. Преподобних отців наших в обителі св. Сави,
що їх убили сарацини. Свщмч. Миколая Чарнецького.
09:00
СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ: Преподобного й ісповідника Якова, єпископа Катанського
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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