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П’ята Неділя Великого Посту 

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

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

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

твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 

I преподобній, глас 8: У Тобі, мати, дбайливо зберігся образ,* бо, прийнявши хрест, Ти пішла слідом 
за Христом* і ділом навчала Ти погорджувати тілом, бо воно проминає,* а дбати про душу – єство 

безсмертне.* Тим-то з ангелами разом радується,* преподобна Маріє, дух твій. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак преподобній, глас 3: Перше блудами всякими сповнена,* як Христова невіста через 
покаяння днесь явилася,* ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста Ти убиваєш.* 

Ради цього як невіста царева Ти явилася, Маріє преславна. 

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

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

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

Богородиця превічного Бога. 

Прокімен, глас 1:  
Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

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

До Євреїв послання святого апостола Павла читáння (9, 11-14). 

Браття, Христос, прийшов як первосвященик майбутніх благ. Він пройшов через більший і 
досконаліший намет, нерукотворний, тобто не земної будови, і увійшов раз назавжди у святиню не 

з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю і найшов вічне відкуплення. Бо як кров волів і козлів 

та попіл з ялівки освячує, коли окропить нечистих, даючи їм чистоту тіла, скільки більше кров 
Христа, який Духом вічним приніс себе самого непорочним Богові, очистить нашу совість від 

мертвих діл для служіння Богові живому. 

Алилуя, глас 1:  

Бог, що дає відплату мені* і покорив народи мені (Пс. 17,48). 
Ти, що величаєш спасення царя*  

і твориш милість помазаникові своєму Давидові* і сімені його до віку. 

Від Марка святого Євангелія читáння (10, 32-45). 

Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статися: Оце йдемо в 
Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий первосвященикам та книжникам, і засудять його на 

смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, й уб'ють, і по трьох днях він воскресне. 

Яків та Іван, сини Заведея, підходять до нього й кажуть йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив 

те, чого попросимо. Він їм відповів: Що хочете, щоб я зробив вам? Дай нам, – ті йому кажуть, – щоб 
ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм: Не знаєте, чого просите. 

Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і христитися хрищенням, яким я хрищуся?  Вони йому відповіли: 

Можемо. Ісус сказав їм: Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрищенням, яким я хрищуся, христитиметесь. 
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Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч – не моє дати вам, а кому приготовано. Почули про те десятеро 

й обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають 

князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, 

але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути першим, хай 
буде рабом усіх. Бо Син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити й 

віддати своє життя як викуп за багатьох. 

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).  

В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться. Алилуя, тричі. 

 

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

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
ПРОСИМО МАТИ МАСКИ У ЦЕРКВІ у зв’язку з вірусом COVID-19. 

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, 10 квітня. 

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

10 квітня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 10 

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

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР 
У суботу - неділю, 9-10 квітня, відбудеться Великодній Базар у нашій парафії організовуваний 
Сестрицтвом св. Анни. Дуже просимо Вашої допомоги з приготуваннями до базару, а також про 

всіляке спечене солодке. Дякуємо! 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 10 КВІТНЯ. 

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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РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 12 квітня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 13 

квітня, з 9 до 12 год. 

ПИСАНКИ З ПАНІ ІРЕНОЮ будемо робити у вівторок, 12 квітня, в 19:00, на нижньому поверсі 

залу. 

ХРЕСНА ДОРОГА з УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ буде у четвер, 14 квітня, о 19:00. 

НІЧНІ ЧУВАННЯ з СПІЛЬНОТОЮ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” будуть у п’ятницю, 15 квітня, о 

19:00. 

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. 

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

ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з 

18:00 і щосуботи з 14:30. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою 

інформацією.  

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. 
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• 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 

 

У НАШІЙ ЦЕРКВІ ПРОСИМО ВИМИКАТИ ТЕЛЕФОНИ 
 

 

 

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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Запрошуємо на ВЕЛИКОПІСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ з отцем Ігорем Колісник, ЧНІ 

 

Великий понеділок, 18 квітня: 

18:30  Сповіді 

19:00  Літургія Напередосвячених Дарів - Перша реколекційна наука 

 

Великий вівторок, 19 квітня: 

18:30  Сповіді 

19:00  Літургія Напередосвячених Дарів - Друга реколекційна наука 

 

Велика середа, 20 квітня: 

18:30  Сповіді 

19:00  Літургія Напередосвячених Дарів - Третя реколекційна наука 
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РОЗКЛАД ВІДПРАВ У СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ ТА ВЕЛИКОДНІ СВЯТА 

Великий понеділок, 18 квітня: 
19:00 Літургія Напередосвячених Дарів - Перша реколекційна наука 

Великий вівторок, 19 квітня: 
19:00 Літургія Напередосвячених Дарів - Друга реколекційна наука 

Велика Середа, 20 квітня: 

19:00  Літургія Напередосвячених Дарів - Третя реколекційна наука 

Великий Четвер, 21 квітня: 

09:00  Вечірня з Літургією св. Василя Великого 

19:00  Утреня з читанням 12 Страсних Євангелій 

Велика П’ятниця, 22 квітня: 

06:30  Вечірня з винесенням Плащаниці 

18:00  Сповіді 

19:00  Єрусалимська Утреня 

Велика Субота, 23 квітня: 

09:00  Вечірня з Літургією св. Василія Великого 

18:00  Сповіді 

Неділя, 24 квітня - Великдень - Світлий празник Воскресіння ГНІХ 

07:00  Надгробне; Воскресна Утреня; Святкова Божественна Літургія 

            Гаївки та освячення Великодніх кошиків 

Світлий понеділок, 25 квітня: 

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

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

Світлий вівторок, 26 квітня: 

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

19:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 
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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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Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та 

військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для 

пришвидшеного загоювання ран для військового шпиталю у Львові, 498 

індівідуальних аптечок вищого гатунку для військових на фронті, 60 касок за зібрані 

кошти. Сестрицтво св. Анни долучилися придбанням 200 індивідуальних аптечок 

вищого гатунку для військових на фронті та 11 травматичних аптечок. Через 

організацію списку необхідних речей на сайті AMAZON, було придбано чимало 

знеболюючих, гелів для ран та опіків, перев'язочних матеріалів, турнікетів, 

спальників, військових рюкзаків, фонариків, рацій, хірургічних інструментів, тощо. 

Всі ці речі були зібрані у 29 великих пачок і 9 великих валіз та вислані у військові 

лікарні Львова, Червонограда, Немирова та Києва. Загальна сума всього придбаного 

і відправленого становить принаймні 150 тисяч доларів. І це ще не кінець.  

Дуже дякуємо усім, хто вже долучився до нашої допомогової кампанії і запрошуємо 
підтримувати її і надалі. Зіскануйте цей QR-code і Ви зайдете на сторінку сайту 

AMAZON де є вибрані найбільш потрібні речі на даний час. ПІсля оплати Вами 

вибраних речей, ми отримуємо їх на парафії, сортуємо і відправляємо де потрібно. 

Дякуємо! 

 

 

Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію! 
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ЦІ ДРОНИ БУЛИ ЗАКУПЛЕНІ ПОЗА МАНДАТОМ, ЯКИЙ ПАРАФІЯ ОБРАЛА ВІД ПОЧАТКУ,   

А САМЕ - МЕДИЧНІ РЕЧІ ТА ОБЛАДНАННЯ 
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5 МОЛИТОВ ДО ІСУСА ХРИСТА 

Ранкова посвята Пресвятому Серцю Ісуса 

О Ісусе. Через Непорочне Серце Марії жертвую Тобі мої молитви, труди, працю, радості, терпіння 

цього дня в єдності із Пресвятою Жертвою Служб Божих по цілому світі. Жертвую їх в наміренні 
Твого Пресвятого Серця за спасіння душ, в надолуження за гріхи, за воз’єднання усіх християн. 

Жертвую їх в наміренні наших єпископів і всіх апостолів молитви, і особливо – в наміренні 

Святішого Отця, на цей місяць. 

Молитва до Найсвятішого Серця Христового 

Найдостойніший любові, наймиліший Ісусе, днесь наново без застереження посвячуюся Твоєму 

Божественному Серцю, Тобі посвячую моє тіло зі всіми змислами й душу зі всіми її властями; Тобі 

віддаю ціле моє єство. Посвячую Тобі мої думки й слова, і діла, і всі мої терпіння й працю, всі надії, 

потіхи й радості, а перед усім Тобі посвячую своє бідне серце. Хай лишень Тебе одного любить, у 
вогні Твоєї любові, хай стане жертвою. Прийми Ісусе улюблений, Обручнику моєї душі, моє 

бажання, хочу потішати Твоє Божественне Серце, хочу до Тебе на віки належати. Прийми мене в 

посідання, нехай не маю від нині іншої свободи, окрім свободи Тебе любити, нехай не маю іншого 
життя, лише терпіти й умерти для Тебе. В Тобі я покладаю безмежне довір’я, по Твоєму 

безконечному милосердю надіюся прощення гріхів. Віддаю в Твої руки всі мої журби, а перед всім 

справу мого вічного спасіння. Обіцяю Тебе любити й Тебе почитати аж до останньої хвилини мого 

життя, обіцяю розширювати по силам почитання Твого Найсвятішого Серця. Розпоряджайся мною, 
о мій Ісусе, згідно Твого уподобання; не хочу іншої нагороди, окрім Твоєї найбільшої слави й Твоєї 

Пресвятої любові. Дай мені ту ласку, щоб я замешкав в Твоїм Серці, тут хочу перебувати по всі дні 

мого життя, тут хочу жити до останнього мого подиху; і Ти, Христе, прийми в моєму серці місце 

перебування, місце відпочинку; залишимося так тісно злучені, щоб і колись я міг Тебе хвалити, 

любити й посідати цілу вічність там в небі, де буду на віки величати безконечне милосердя Твого 

найсвятішого Серця. Амінь 

Молитва до Христа Чоловіколюбця (ранкова молитва) 
До Тебе, Владико Чоловіколюбче, вставши після сну, вдаюся і до праці своєї приступаю з Твоєї 

милості і молюся Тобі: допомагай мені повсякчасно в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, 

що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в Царство Твоє Вічне, бо Ти мене створив 

і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром; на Тебе вся моя надія, і Тебе я щиро славлю 
сьогодні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь 

Молитва до Ісуса Христа (ранкова молитва) 
Мій найдорожчий Спасителю! З глибин душі я дякую Тобі за те, що Ти дозволив мені щасливо 

пережити цю ніч і пробудив мене для дальшого життя, щоб у ньому знову Тебе величати та вірно 
Тобі служити. Я хочу так чинити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і 

цілого себе Тобі жертвую. А Ти, Вседобрий Ісусе, своїми Ласками допоможи мені виконувати Твою 

Святу Волю. Кріпи мої благородні наміри, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде 
згідним зі Святим Твоїм Євангелієм. Нехай повік благословенним буде Святе Твоє Ім’я. Амінь 

Молитва до Господа Ісуса Христа (вечірня молитва) 

Вседержителю, Слова Отче, Всесвятий Ісусе! З великого Милосердя Твого ніколи не покидай слугу 

Твого (назвати своє ім’я), а завжди в мені перебувай. Ісусе, Добрий Пастирю Твоїх овець, не віддавай 
мене на поталу змієві і не допусти, щоб сатана спокушував мене, бо в мені є насіння зла. Отже, Ти, 
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Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, 

Світлом, яке ніколи не померкне – Духом Твоїм Святим, що Ним освятив ти Своїх учнів. Подай, 

Господи, і мені, недостойному слузі Твоєму Спасіння Твоє на ложі моєму, просвіти розум мій світлом 

розуміння Святого Євангелія Твого, душу – любов’ю до Христа Твого, серце – чистотою Слова Твого, 
тіло моє – Твоїми Страстями безвинними, думку мою охорони Твоїм смиренням і в слушний час 

підніми мене від сну на похвалу Тобі. Бо Ти є Препрославлений з Безпочатковим Твоїм Отцем і 

Пресвятим Духом на віки віків. Господи, Боже мій! Згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і Ти 

як Благий і Чоловіколюбець, прости мені. Сон мирний і спокійний подай мені, Господи, і Ангела 

Твого Хоронителя зішли, щоб заступив і охоронив мене від усякого зла. Бо Ти є Охоронець душ і тіл 

наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь 

ВІЙНІ ТЕЖ БУДЕ КІНЕЦЬ. БОГ НАКРЕСЛИТЬ ЦЮ МЕЖУ 
1) Дуже помітно, що у нас добряче підсідаюють «акумулятори». Ми виснажилися морально, 
психологічно, фізично. Це відбивається на нашому загальному стані. До серця стукає безнадія. Це 

щось, що може бути найгірше. Я усвідомлюю, що сили людини не безрозмірні, але перемагає той, 

хто витриває до кінця. 
2) Щораз частіше помічаю як окремі особи кажуть «ну ми от скільки молимось і ніякого 

результату». Я Вас у відповідь запитаю: «Ви це серйозно?». Друзі, зрозумійте, за усіма законами 

військової справи нас уже мало б не бути, як країни. Багатьох важливих людей в Україні просто не 

мало б бути фізично. Але ми є. І ми будемо! Ворог не взяв жодного стратегічно важливого міста. Ми 
зберегли Київ і багато важливих міст. Наші військові демонструють справжні чудеса звитяги. 

Місцями у нас є виразні успіхи на фронті. Навколо нас об’єднався увесь світ. Ви справді вірите, що 

все, що ми робимо не дає результату? А може ми просто не до кінця усвідомлюємо, що могло би 

бути? 

3) Хочу звернутися до тих, що закрили свої анкети. Не думаю, що це варто робити. Без образ. Маємо 

навпаки проявити мужність і не боятися. Ворог любить як ми боїмося, як ховаємось, коли нас ніби 

немає. Остаточно це і є його остаточна ціль, щоб нас не було. 
4) Друзі, зрозуміймо у всьому є межа. Війні теж буде кінець. Бог накреслить цю межу. Не путін, ні 

світові лідери. Згадайте початок війни – в Україну ніхто не вірив. Але ми молилися, єдналися, 

трудилися. А найголовніше у нас вірив Бог і ми самі. 

5) Духовна сила є нездоланною. Її неможливо якось довести, прописати в фактичних даних чи 
офіційних зведеннях дня, але вона дуже реальна. Ми щоденно наближаємо нашу перемогу. Вона 

станеться можливо так, як ніхто не сподівається. Пригадайте різні складні обставини у вашому 

житті, коли ви вважали, що ніби кінець усьому, коли у вас ніхто не вірив, коли усі полишили, але не 

Бог. Він завжди вірний. 
6) Будучи сильними, маємо теж ще підбадьорювати інших. Зараз не маємо права скиглити, шукати 

винних, сваритися через політиків, сіяти зневіру. То все уділ слабаків. Це все краде у нас силу. А 

вона нам потрібна. Не даймо себе примітивно розводити! 
7) Ми сильні не прокльонами, а силою любові. Любов це енергія життя. Ми сильні, коли любимо, 

коли знаємо де є джерело любові. Коли п’ємо з цього джерела. Любити – це не означає не помічати 

зла або мати позитивні емоції до бузувірів. Ні! Божа любов – це свідомий вибір самим не ставати 

звірами, вірити до кінця у Божу силу. Сіяти благословення там, де є прокляття. Ось чим ми є сильні. 
Нехай Божа мудрість і кріпость не відступить від нас при будь-яких обставинах! 

З Богом і Його Пречистою Матір’ю переможемо!                                            о. Лука Михайлович 
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«НЕ ЗНАЄТЕ, ЧОГО ПРОСИТЕ» /Євр.9:11-14; Мк.10:32-45/  

Учні Христові, Яків і Іван, просили Ісуса: “Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе 

один, а ліворуч один.” /Марка 10,37/ Ісус зауважив їм, що вони не знають чого просять. Недоречне 

прохання синів Заведеєвих вийшло з хибного переконання, що Ісус іде на царство своє. Для царя в 
ті часи вважалося, що найбільше його слава тоді буває, коли він буде сидіти на царському троні й з 

високості трону панувати, давати накази, судити, а всі піддані в покорі виконуватимуть його наказ. 

Так було тисячоліттями ще до приходу Христового, так було довгі століття після приходу Ісуса 

Христа на землю. 

Ісус Христос справді, йшов на своє Царство, але який його трон мав бути? - Його трон - був хрест на 

Голгофі, - то був трон Його найбільшої слави. Отже, якщо б задовольнити прохання учнів Якова й 

Івана, то треба було, щоб вони були розп'яті один з правого, а другий з лівого боку Христа. 

Очевидно, ті учні Христові не мали в той час прагнення бути розп’ятими. Тому Ісус і відказав їм: “Не 
знаєте, чого просите” /Марка 10,38/.  

Часто й ми у наших прагненнях і молитвах, висловлених устами чи не висловлених, більше в 

потаємних думках, просимо того, чого самі не знаємо.  

Дехто з людей просять чи бажають, щоб їм не треба було працювати, клопотатися заробітком, 

турбуватися, щоб придбати для своїх дітей маєток чи такі матеріальні засоби, щоб вони були 

забезпечені на ціле життя й не потребували тяжко працювати, як працювали їхні батьки.  

Ті люди, які діждуться, що їм справді вже не треба працювати, клопотатися заробітком, їм стає тоді 
зрозуміло, що їхнє життя стало якимось безцільним без тих клопотів і праці. Життя стає без 

імпульсу, без збудника. Байдужість робить людей нежиттєрадісними, вони починають і тілесно, і 

душевно хворіти, здоров’я погіршується.  

Діти, які отримали матеріальне забезпечення на безжурне життя, часто розпиваються, стають 
алкоголіками-п'яницями, марнотратними, любителями розкошів, гульвісами які не мають ні цілі 

життя, ні прагнення чинити добро, займатися корисною діяльністю. 

Взагалі намагання батьків полегшити долю своїх дітей, в суті своїй добрі наміри, часто приводять 

до протилежних наслідків, бо дітям батьки намагаються догоджати, намагаються охоронити їх 

перед труднощами. Через те буває, що батьки тяжко працюють, турбуються про матеріальне 

забезпечення й родинну єдність, а одружені дорослі діти, зустрівшись із перешкодами, тяжкими 

обставинами, невигодами, — розлучуються, руйнують родини. Щоб заглушити свою совість, такі 
люди йдуть на манівці й руйнують також своє і тілесне, і душевне здоров'я.  

Дехто з батьків, жаліючи своїх діток, не будять їх в неділю зранку, щоб вони , бач “бідні”, виспалися. 

І вони висипаються, в церкві бувають рідкими гостями, а повироставши, зовсім до церкви не 

приходять. Церква, для них здається зайвою, вона тільки відбирає від них приємності. 

Отже, наші прагнення в житті, як і наші дії, часто бувають не корисні для нас же самих. Видатний 

лікар-психіатр др. Карл Юнґ /Karl Jung/ свідчить, що більшість його пацієнтів - це так звані "успішні 

бізнесмени”, які здобули багатство, вигоди життя, але які розчарувалися в житті, — їхнє життя 
стало безцільним. Їхні психічні хвороби, проблеми кореняться в успішному здобутті матеріальних 

дібр і в безідейному, безперспективному житті, в житті без Бога, без Христа.  
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Др. W.E. Sangster, видатний англієць із Англії, сказав, що американці мусіли б бути найщасливішими 

людьми в світі, бо вони мають найкращі доми, найбільше автомобілів, найбільше продуктів 

харчування, і взагалі американці мають більше матеріального багатства в світі, а ніж будь-яка 

країна. Але, він додає, “я спостеріг, що вони найбільше пишуть книжок на тему – ‘Як стати 
щасливим’”,- як здобути щастя. 

З того вcього ми пересвідчуємося, що божок матеріального збагачення, - як головна ідея життя, не 

принесла американцям щастя. У багатьох бідніших країнах можна знайти багато більше 

щасливіших людей /відсотково/, а ніж в США.  

Взагалі ж, як життєві факти нас пересвідчують, зі зростом матеріальних достатків у різних країнах, 

помічається зріст розлуки, руйнація родин, зріст аморальності й 3 злодійства. Так, наприклад, в 

Альберті, найбагатшій провінції Канади, де найбільше заробітків, - також найвищий відсоток 
розлуки, найбільше нещасливих подруж, отже й найбільше нещасливих дітей, бо вони не матимуть 

повноти материнської чи батьківської любові. 

Християнин, як і всі люди, хотів би жити забезпечено, хотів би мати матеріальні достатки, бажає, 

щоб його дітям було добре, але молячись, щоб Господь подавав нам усе необхідне в житті, молячись 
за “добре поліття й врожай плодів земних”, за добре здоров'я, навіть за довголіття, ми все ж повинні 

завжди мати, за зразок прохання в молитві Господній:  

“Нехай буде, воля Твоя...” 

Щоб не так, як я тепер хочу, а як на те є воля Божа. Сам Господь Ісус Христос, перед Своїми 
стражданнями, не бажаючи, як людина, страждати тілесно, “молився й благав”:  

"Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене...Та проте, не як Я хочу, а як Ти...” /Матвія 26,39/. 

Ми часто не знаємо де наше щастя знаходиться - в достатках чи в убогості, коли наша душа й 

свідомість більш чутливі. Важливо є, щоб наша совість була не затуманена, чиста, щоб ми не 

вважали найвищим добром здобуття позицій у цьому світі, чи то в посадах, чи в матеріальних 

достатках, а завжди покладались на Бога:  

“Нехай буде воля Твоя. . .”, “не як я хочу, а як Ти” 

Важливо є також, щоб ми наслідували нашого Господа й уважали служіння на добро й спасіння 

нашим ближнім - найвищою ціллю нашого життя. Дорога на Голгофу, хресні страждання - це 

виявлення Христової любові до роду людського. Коли ми будемо сповнені наміру наслідувати 

Христа у виявленні любові, — завжди буде між нами мир і радість.  

А Христос, напередодні своїх страждань заповів своїм послідовникам:  

“Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного!  

Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви!  
По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.” /Івана 13:34-35/. Амінь. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 9 КВІТНЯ: Субота акафістова.  Св. Матрони, що в Солун 
09:00    СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих 

+Ярослав - Н.Н. 
18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00          Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

НЕДІЛЯ, 10 КВІТНЯ: Преподобного Іларіона Нового. Св. Стефана, чудотворця 
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 Марти, Володимира, Олексія,   

 Володимира, Оксани - Н.Н. 
За здоров’я та Боже благословення для Надії - Н.Н. 

ПОНЕДІЛОК, 11 КВІТНЯ: Преподобного Марка, єп. Аретусійського 
19:00  Акафіст Страстям Христовим і Молебень у часі війни 

ВІВТОРОК, 12 КВІТНЯ: Преподобного Йоана, що написав «Ліствицю» 

19:00  Акафіст Пречистому Хресту Христовому 

СЕРЕДА, 13 КВІТНЯ: Преподобного Іпатія, єп. Гангренського  
19:00    Літургія Напередосвячених Дарів та Молебень у часі війни 

ЧЕТВЕР, 14 КВІТНЯ: Преподобної Марії Єгипетської 

19:00  Хресна Дорога під проводом Українська Молодь Христові 

П’ЯТНИЦЯ, 15 КВІТНЯ: Преподобного Тита, чудотворця 

19:00  Нічні чування з спільнотою “Матері в Молитві” 

19:00  Сповіді 

19:30  Читання Псалмів 

20:00  Хресна Дорога 
21:00  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни та мир в Україні 

СУБОТА, 16 КВІТНЯ: Субота Лазарева. Прп. й ісп. Никити, ігум. обителі Мидикійської 

09:00    СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих 

18:00    Велика Вечірня з Литією на свято Входу Господа нашого Ісуса Христа в   

 Єрусалим 

НЕДІЛЯ, 17 КВІТНЯ: Неділя 6-та Великого посту, квітна.  

Вхід Господній в Єрусалим 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 

10:00  За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні намірення 
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