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Неділя 6-та Великого посту.  

Квітна Неділя. Свято Входу Господнього в Єрусалим  

Перший антифон свята 

Стих: Возлюбив я, бо вислухав Господь* голос моління мого (Пс. 114,1). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих: Бо прихилив вухо Своє до мене* і у дні мої призову (Пс. 114,2). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих: Обняли мене болісті смертні,* біди адові зустріли мене (Пс. 114,3). 
Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 4: Скорб і болість зустрів я* і призвав ім’я Господнє (Пс. 114,3). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Єдинородний Сину... 

Третій антифон свята 

Стих: Сповідуйтеся Господеві,* бо Він благий, бо на віки милість Його (Пс. 117,1). 

Тропар, глас 1: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув 
Ти Лазаря, Христе Боже;* тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві 

смерти, воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

Стих: Нехай же скаже дім Ізраїлів,* бо Він благий, бо на віки милість Його (Пс. 117.2). 

Тропар, глас 1: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув 

Ти Лазаря, Христе Боже;* тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві 

смерти, воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

Вхідне:  
Благословен, хто йде в ім’я Господнє,* ми благословляли вас із дому Господнього; Бог – Господь і 

явився нам (Пс. 117,26-27). 

Тропар, глас 1: Спільне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув 

Ти Лазаря, Христе Боже;* тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві 
смерти, воскликуємо:* Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:  

Тропар, глас 4: Погребавши себе разом з Тобою через хрещення, Христе Боже наш,* сподобилися 

ми безсмертної жизні через Твоє воскресіння* і, заспівуючи, кличемо: Осанна в вишніх,* 
благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

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

Кондак, глас 6: На престолі на небі, на жереб’яті на землі* Тебе носять, Христе Боже;* ангелів 
хваління і дітей оспівування прийняв Ти;* вони кликали до Тебе:* Благословенний Ти, що йдеш 

Адама призвати. 

 



   
 

 3 of 26  
 

Прокімен, глас 4:  

Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам (Пс. 117,26-27). 

Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо на віки милість Його (Пс. 117,1). 

Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам (Пс. 117,26-27). 
 

До Филип’ян послання святого апостола Павла читáння (4, 4-9). 

Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: радуйтеся. Хай ваша ввічливість буде всім людям 

відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому виявляйте Богові ваші прохання 

молитвою й благанням з подякою. І мир Божий, що вищий над усякий ум, берегтиме серця й думки 

ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що 

любе, що гідне хвали, коли яка чеснота чи яка похвала – про те думайте. Чого ви навчилися, що 
прийняли, що почули та бачили в мені – те чиніте, і Бог миру буде з вами. 

Алилуя, глас 1:  

Заспівайте Господеві пісню нову, бо дивне створив Господь (Пс. 97,1). 

Виділи всі кінці землі спасення Бога нашого (Пс. 97,1). 
Від Йоана святого Євангелія читáння (12, 1-18). 

Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер і якого воскресив Ісус. 

Там отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до 

столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса й обтерла 

їх своїм волоссям; і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що 

мав його зрадити: Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так 

не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій; він мав при собі калиту і крав те, що 
туди кидали. Ісус промовив: Лишіть її. Вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте 

з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися 

не тільки Ісуса ради, але також щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді 

первосвященики змовилися і Лазара вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього й увірували в 
Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли 

пальмове гілля й вийшли йому назустріч з окликами: Осанна! Благословен грядий в ім'я Господнє, 

цар Ізраїлів! І найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось іде твій цар 

верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони 
згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли 

він був викликав Лазара з гробу й воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому й народ вийшов 

йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо.  
Замість Достойно:  

Величай, душе моя, Господа, що сидить на жереб’яті. 

Ірмос, глас 4: Бог – Господь і явився нам; справляйте празник і, веселячись, прийдіть, возвеличимо 

Христа з квітами й галузками, в піснях кличучи: Благословен, хто йде в ім’я Господа, Спаса нашого.  
Причасний:  

Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам (Пс. 117,26-27). Алилуя, тричі. 

**************************************** 
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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, 17 квітня. 

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

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

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 17 

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

РЕПЕТИЦІЯ ВЕЛИКОДНЬОЇ ВИСТАВИ відбудеться у неділю, 17 квітня, одразу після другої 

недільної Святої Літургії. Запрошуємо усіх дітей до участі. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 19 квітня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 20 

квітня, з 9 до 12 год. 

ЗБІРКА НА КВІТИ ДЛЯ БОЖОГО ГРОБУ буде проходити після кожної недільної Святої 

Літургії. Спільнота Українська Молодь Христові буде ходити з кошиками для збірки надворі. 

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

залу. 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ розпочався у понеділок, 7 березня, і закінчується у неділю, 24 квітня. 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. Цього тижня, у Велику П’ятницю, стримуємося від м’ясних та молочних страв. 

ПАРКУВАННЯ АВТ: Наступної неділі, 23 квітня, можна паркувати авта на паркувальній площі 

Manor College, біля монастиря Сестер Василіянок. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі св. Марії о 13:00. 

Зустрічаємося біля статуї Пресвятої Богородиці для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні 
благословення. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі LAWNVIEW (Rockledge) о 

14:30. Зустрічаємося біля прапора для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні благословення. 

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

• 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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У НАШІЙ ЦЕРКВІ ПРОСИМО ВИМИКАТИ ТЕЛЕФОНИ 
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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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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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Dear Friends: 
Please visit our new website at www.mykhailivka.org. 
St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church would like to thank all of you who already visited and 

continue visiting our website. If you have not visited our website, please visit us. In About Us section on the 

menu bar, you will learn more about our mission, our history, our priests, our parish coucil, and most of all our 

extraordinary parishioners and their unique talents. When you read about our history, you will understand why 

our church is one of the strongest Ukrainian Catholic congregations in America. We are strong because our 

church is passionate about God and about our people. We are strong in our faith. We are strong in our 

commitment to God and to people. We are strong in our dedication to others, but we can be stronger if you give, 

share, and bring your faith, your strength with you to us. We will grow, expand our faith because we feel that 

our congregation meets our spiritual needs. We invite you to experience presence of God, joy, inspiration in the 

services our church provides. Visit us, worship with us, volunteer with us to help those whom God cares about. 

In your gives, you will experience a lot of takes. One of the most important takes will be that you will feel 

God’s presence, joy, new inspirations. 
We once again invite you to visit our website, learn about our successes, and please tell us how you feel about 

our new website and how we can make it better. Another reason why you need to visit it now is that soon we 

will be altering our design and you need to let us know which is more appealing to you. We need to hear from 

you because your opinion matters. With your input and help, we can make our website exactly the way you 

want it to be. www.mykhailivka.org. 
The team of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church 

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

Дорогі друзі: 

Будь ласка, відвідайте наш новий веб-сайт www.mykhailivka.org. 

Українська католицька церква св. Архангела Михаїла дякує всім, хто вже відвідав і продовжує 

відвідувати наш сайт. Якщо ви не відвідали наш веб-сайт, завітайте на нього. У розділі «Про нас» на 

панелі меню ви дізнаєтеся більше про нашу місію, нашу історію, наших священиків, нашу парафіальну 

раду, а головне – наших непересічних парафіян та їхні унікальні таланти. Коли ви читаєте про нашу 

історію, то зрозумієте, чому наша церква є однією з найсильніших українських католицьких громад в 

Америці. Ми сильні, тому що наша церква пристрасна про Бога і про наших людей. Ми сильні у своїй 

вірі. Ми сильні у своїй відданості Богу та людям. Ми сильні у своїй відданості іншим, але ми можемо 

бути сильнішими, якщо ви віддасьте, поділитеся та принесете нам свою віру, свою силу. Ми будемо 

рости, поширювати нашу віру, тому що ми відчуваємо, що наша громада відповідає нашим духовним 

потребам. Ми запрошуємо вас відчути присутність Бога, радість, натхнення у службах нашої церкви. 

Відвідайте нас, поклоніться разом з нами, зробіть з нами волонтерство, щоб допомогти тим, про кого 

піклується Бог. У ваших дачах ви відчуєте багато взятих. Однією з найважливіших умов буде те, що ви 

відчуєте Божу присутність, радість, нове натхнення. 

Ми знову запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт, дізнатися про наші успіхи та розповісти, будь ласка, 

про те, як ви ставитеся до нашого нового веб-сайту та як ми можемо його покращити. Ще одна причина, 

чому вам потрібно відвідати його зараз, полягає в тому, що незабаром ми змінимо наш дизайн, і ви 

повинні повідомити нам, що вам більше подобається. Нам потрібно почути вас, тому що ваша думка має 

значення. З вашим внеском та допомогою ми зможемо зробити наш веб-сайт саме таким, яким ви хочете 

його бачити. www.mykhailivka.org. 

Колектив Української Католицької Церкви Святого Архангела Михаїла 
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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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Страсний Тиждень, день за днем 

Страсний понеділок 

Читається уривок про подію, що відбувався за містом, на схилі Оливної гори – бесіда Господа з 

учнями (Мт. 24,3-35). Як відомо, Оливна гора розташована навпроти стародавнього Єрусалиму і з 
неї відкривався дивовижний вид на Єрусалимський храм. Вони сиділи на схилі, дивилися на місто, 

і Господь, вказавши їм на Храм, сказав, що дуже скоро від цієї будівлі не залишиться і камінь на 

камені. Тоді це було дуже важко уявити, бо Храм був тільки недавно відбудований царем Іродом. 

Господь провів з учнями тривалу бесіду про кінець світу. Ця тема для Страсної седмиці надзвичайно 

важлива. Вона проходить через всі дні Страсної седмиці. Чому? Бо перед Своїм відходом Господь 

хотів, щоб учні краще запам’ятали, що буде, коли Він прийде вдруге. Він неодноразово попереджає 

в ці дні про події Свого другого пришестя, тому всю Страсну седмицю співаються напіви, пов’язані 

з другим пришестям Господа. Тропар “Ось Жених гряде опівночі” співається три перші дні. Можна 
сказати, що євангельське читання понеділка розкриває цю тему на всю Страсну Седмицю. 

Страсний вівторок 

Проповідь в Єрусалимському храмі (Мт. 22,15-23,39). Господь викриває фарисеїв і законників: 
«Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, 

а всередині повні кісток мертвих і всякої нечисти…» (Мт. 23,27) – і так вісім разів. «Горе вам, 

книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне! Самі не входите й не 

дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти» (Мт. 23,13). Господь викриває фарисеїв. У ході 
проповіді Господь викривав Своїх недругів. 

Більшість притч Господь говорив Своїм учням наодинці. У вівторок на вечірні читаються три 

притчі, які викладені в 25 розділі Євангелія від Матея. Це притча про десять дів (Мт. 25,1-13), про 

таланти (Мт. 25,14-30) і про Страшний Суд (Мт. 25,31-46). Всі три притчі розвивають есхатологічну 

тему. 

Страсна Середа 

Читається уривок про події, що відбувалися в Єрусалимському храмі, коли до Христа приводять 
деяких поган, і Господь каже: «Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого» (Ів. 12,23). 

Його слава вийшла за межі Ізраїлю, обраного народу. Слава Господа стає всесвітньою. І в цей же 

момент слава Господа є з Небес – гримить грім, і в ньому Сам Господь і його учні чують голос Бога 

Отця: «І прославив, і знову прославлю» (Ів. 12,17-50). А народ нічого не почув; для нього це був 
просто грім. Так була явлена Слава Господа з небес і в світі. 

Увечері в середу читається про помазання Господа миром. Про те, як жінка грішниця помазала 

миром Його голову та Його ноги, і обтерла своїм волоссям. Тут же йдеться про Юду. Дуже коротко. 

Але зіставлення очевидне. З одного боку, грішна жінка, яка робить подвиг заради любові до Христа, 
і Господь говорить їй, що скрізь, де буде оця Євангелія, сказано буде про те, що вона зробила. І з 

іншого боку, Юда – зрадник, який замислив підступність, пішов до фарисеїв і домовився віддати їм 

Христа. Ці два персонажі протиставлені один одному. (Мт. 26,6-16). 
У шести читаннях перших двох днів ми бачимо, що ранішні події відбувалися в Єрусалимському 

храмі або на шляху до нього, а ввечері – в домі, де Спаситель проводив ніч або по дорозі – на схилі 

гори, де Він з учнями відпочивав від денних праць. Але крім цих читань з Євангелія, є й інші. У 

Церкві існує дуже цікавий звичай читання Четвероєвангелія на Часах. Читання Четвероєвангелія 
на Часах символічне саме для днів Страсної седмиці, тому що той священик, який стоїть посередині 
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храму і довгий час читає Євангеліє, являє образ Христа. Це приклад символізму в богослужінні. 

Кожна людина, яка в цей час входить у храм бачить священика, який читає Євангеліє. Аналогічним 

чином євреї, які входили до єрусалимського храму в ті дні, бачили Христа, Який проповідував. 

Отже, в Страсному тижні Євангеліє читають дуже часто. Але, крім того, існують і інші теми цих днів. 
Понеділок, як уже говорилося, присвячений безплідній смоківниці. Але, з іншої сторони, понеділок 

також присвячений старозавітному образу Йосипа Прекрасного, якого брати продали в рабство. На 

Страсному тижні читають не тільки Євангеліє – читають також і книги Старого Завіту. Образ 

Йосипа узятий з старозавітного читання. Це рядове читання дивно вписується в контекст 

згадуваних подій. Йосип – прямий прообраз Христа, адже брати продали його в рабство за гроші, і 

Христа в ці дні продають за гроші. Йосип дійшов до самого дна, він повинен був померти, лежав у 

темниці і був засуджений, але після цього його піднесли на саму висоту ієрархічної драбини: він 
стає найближчим радником фараона, першим міністром. Що це, як не прообраз смерті і воскресіння 

Христа? А що Йосип зробив, після того як став міністром? Врятував свою сім’ю від неминучої смерті. 

У той час був семирічний голод, і його брати прийшли до Єгипту просити про допомогу. А Господь 

після Свого Воскресіння спасає всіх віруючих, Свою Церкву. 

Страсний Четвер 

Це пам’ять Тайної Вечері. Тієї події, яка відбувалася вночі з четверга на п’ятницю. Тайна Вечеря – 

пасхальна трапеза Христа з учнями. Весь день Господь проповідував у Єрусалимському храмі, а 

ввечері відбулася пасхальна трапеза. Євангельські читання Страсного Четверга описують події 
Тайної Вечері. Детальніше від усіх про Тайну Вечерю пише Євангелист Іван. Він описує всю довгу 

бесіду Христа з учнями, описує обмивання ніг. Євангелист Лука також наводить елементи бесіди, 

яких немає в інших євангелистів. А що стосується Євангелія від Матея і Марка, вони докладно 
описують те головне, що сталося, а саме: встановлення Євхаристії. У Страсний четвер Літургія 

Василія Великого відбувається на вечірній. Після того як Тайна Вечеря завершилася, Господь з 

учнями пішов у Гетсиманський сад, і там відбувається Його моління до кривавого поту. Ця подія 

нічного часу. Треба сказати, що для Страсної седмиці не існує чіткого відділення одного дня від 
іншого. Події безперервним потоком перетікають одна в одну. 

У Церкві багато звичаїв пов’язано з Великим Четвергом. Наприклад, освячення Святого Мира, 

приготування запасних Дарів, раніше ще відбувалося обмивання престолу. Чому саме з цієї 

Літургією пов’язано так багато традицій? Тому що це головна Літургія року, спогад самого 
встановлення Таїнства Євхаристії. 

Чин омивання ніг 

Цей чин відбувається, як правило, під час архиєрейському служіння. У цьому дійстві Христа 

зображує сам архиєрей, а апостолів зображують 12 священиків, серед яких, звичайно, є і Юда, адже 

йому теж Господь омив ноги. І архиєрей омиває ноги священикам, які сидять напроти нього. При 

цьому читається євангельський текст від апостола Івана. 

Велика П’ятниця 
Велика П’ятниця присвячена подіям страждань і розп’яття Господа нашого Ісуса Христа. Всі служби 

Страсної седмиці мають єрусалимське походження, і це дуже важливо для їх розуміння. Що з себе 

представляло богослужіння в стародавньому Єрусалимі? Це був хід Хресним шляхом. Всі 

богослужіння Великої П’ятниці і є ходом Хресними шляхами разом з Христом. У стародавньому 
Єрусалимі ця хода тривала цілу ніч. Такий тип служби називався стаціональним богослужінням, 

тобто ходою із зупинками. Стація – це зупинка. Таке богослужіння було надзвичайно характерно 
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для Єрусалиму і, до речі, для Константинополя теж. Віруючі ходили під час служби по місту і його 

околицях, це відзначають багато джерел. 

У Велику П’ятницю хода починалася на Єлеонській горі, потім переходила в передмістя Єрусалиму, 

потім в саме місто. Під час ходи були зупинки: на місці, де був суд у Каяфи, в преторії, де був суд 
Пилата, потім хода поступово приходила на Голготу. Голгота – остання зупинка, де звучать всі 

подальші співи та читання. З плином століть кількість євангельських читань збільшувалася. Зараз 

в нашій Церкві, само собою, ніякого ходи не відбувається. Вся служба читається і співається в 

одному храмі. 

На практиці служба Дванадцяти Євангелій проходить у четвер ввечері, але задумана була як нічне 

чування. Тому що в Єрусалимі цей хід відбувався вночі, відразу після подій Тайної Вечері. І перше 

читання  – це прощальна бесіда Господа з учнями. Це майже п’ять глав Євангелія від Івана. Друге 
читання – моління в Гетсиманському саду і взяття Господа під варту, третє – суд у Каяфи, четверте 

– суд у Пилата і так далі: про розп’яття, про слова, які Господь говорив на Хресті, про те як Він 

помирає і як Його хоронять у печері і привалюють до печери камінь. На цьому послідування 

закінчується. Перед нашим поглядом постає ціла Хресна Дорога від Тайної Вечері до поховання 
Господа в печері. Всі піснеспіви, які співаються між читаннями, коментують самі читання. 

Страсна п’ятниця – день найсуворішого посту, Літургія в цей день не звершується. Друга служба 

Страсної П’ятниці називається Царськими Часами. Вона відбувається в п’ятницю вранці. 

Найменування «Царські часи» вона отримала в Константинополі, тому що на цій службі завжди був 

присутній імператор. Часи продовжують ту ж тему, яка була вночі на читанні Дванадцяти 

Євангелій. Читаються ті ж Євангелія, тільки їх вже не дванадцять, а чотири (за кількістю годин). Ми 

знову повертаємося до тих подій, тільки тепер вони викладені вже в чотирьох євангелистів.  

Плащаниця 

Третя служба Страсної П’ятниці – велика вечірня з винесенням Плащаниці. Вечірня Страсної 

П’ятниці чітко ділиться на дві половини. Перша половина – ще один спогад Страстей, знову 

читається складене Євангеліє про Страсті. А друга половина служби оповідає про поховання Тіла 
Господа в гробі, точно відповідаючи тексту Євангелія за часом: Господь був похований ввечері в 

п’ятницю. 

У богослужінні є послідування, присвячена похованню – це друга половина вечерні Страсної 

п’ятниці. Ця подія зображується як винос плащаниці. 
Плащаниця – це вишита або писана горизонтальна ікона Христа, що лежить в Гробі. Її виносять в 

П’ятницю на вечірній. Виносять і ставлять в центрі храму, для поклоніння віруючих. Винос 

плащаниці – це і є символічне поховання. 

Утреня Великої Суботи, яку через прикре непорозуміння називають похованням, несе зовсім інший 

зміст і має інше походження. У парафіяльній практиці вона служиться увечері в п’ятницю, хоча була 

задумана як нічна, але в деяких монастирях відбувається вночі. 

Теми Великої Суботи 
Велика Субота – це день оплакування Христа. Богослужіння Великої суботи побудовані як плач. 

У той же час Велика субота – день очікування Воскресіння Христового. 

В текстах служби Великої Суботи розказується про події створення світу. Господь створив світ за 6 

днів, а 7 день – Він провів у спокої. У спокої від справ творіння. Він більше не чинив ніяких творчих 
актів. Світ вже був створений, і Бог «спочив від справ Своїх». Христос називається новим Адамом. 

Те, що зробив Христос, це «нове творіння». І коли Христос звершив справу відкуплення, Своєю 
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смертю на Хресті, Він спочив. Провів цю суботу в печері Гробу, в повному спокої. Ця паралель із 

створенням світу явно проводиться у богослужінні Великої Суботи. 

Господь Тілом Своїм перебував в Гробі, а душею Він спускався в ад. Господь спустився в ад і вивів 

звідти душі померлих праведників. Тобто, Він «зруйнував ворота аду». Адже ад – це місце, де немає 
Бога. Зійшовши в ад, Господь це місце знищив. 

Велика Субота наповнена недільної радістю. По ходу служби ця радість динамічно зростає. 

Співається цілий ряд недільних наспівів. Їх стає все більше і більше по ходу служби, і врешті вони 

переростають у саму Пасху. Це і зрозуміло. Адже насправді ніхто не знає, в який момент Христос 

воскрес. Цього моменту ніхто з християн не бачив. Коли жінки мироносиці прибігли до печери 

Гробу з першими променями сонця, вони побачили, що Гріб порожній. Церква не знає, коли це 

сталося, але вона чекає цього кожну хвилину. Момент початку Великодня, коли розчиняються 
Царські Врата в храмах і звучить «Христос Воскрес із мертвих» – це не момент Воскресіння, це 

момент, коли вони побачили порожній Гріб, момент, коли Церква дізналася про Воскресіння. 

Великодня радість виростає з надр богослужіння Великої Суботи, і це, можливо, найбільш 

вражаюча з численних тем цього дня. 

ІСУС НЕ ХОТІВ ПОМИРАТИ?  

ЧОГО БОЯВСЯ І ПРО ЩО МОЛИВСЯ ХРИСТОС В ГЕТСИМАНСЬКОМУ САДУ? 

У Гетсиманському саду (Мк.14: 32-42) Ісус відчуває найсильніший людський страх перед смертю, а 

також “богозалишеністю” на хресті. При цьому характерно, що інтенсивне звертання до Бога 

«Авва» в Гетсиманії використовується там і тільки там, де цей стосунок до Отця докорінно 
ставиться під сумнів. У будь-якій  боротьбі Ісус безумовно дотримується зв’язку зі своїм Отцем. 

Христос в годину свого безсилля найбільшою мірою виявляє те, що Він є Син.  

Дивлячись на Ісуса в саду, ми бачимо ту Його сторону, яка рідко відкривається в Євангеліях: 

вразливість Його людської природи. Він був в повному розумінні Богом, але він же був і в повному 

сенсі людиною. 

Найбільша битва, яку Ісус провів, будучи на землі, відбулася саме в Гетсиманському саду. 

У пустелі Христос боровся з дияволом (Мт.4: 1-11); в саду ж Він боровся із Самим Собою – зі Своїм 
людським єством. 

Для Ісуса Гетсиманія насамперед була місцем відчаю. «Гетсиманія» означає «прес для 

видавлювання олії». Ця назва відповідає випадку: сюди Ісус прийшов тоді, коли на Нього всією 

вагою давили прийдешні події. 
Хоча багато людей пізнали біль і смерть, нікому не довелося знести такі муки, яких зазнав Господь.  

Гетсиманія стала для Ісуса не тільки місцем душевних мук. Вона виявилася також місцем 

розчарування. Як правило, Христос завжди молився на самоті. Однак цього разу Він потребував 
присутності друзів. Прямуючи вглиб саду, Христос «взяв з Собою Петра, Якова та Івана» (Мк.14: 33). 

Він попросив їх: «Побудьте тут і пильнуйте зі Мною» (Мт. 26: 38). А що ж вони? Вони заснули. 

Сад також виявився місцем, де Ісус був всіма залишений. Коли Христос потребував присутності 

своїх друзів, вони спали. А під кінець «всі учні втекли» (Мт. 26: 56). 

Але Гетсиманія була не тільки полем битви; вона також стала полем перемоги.  

По-перше, слід сказати, що сад був місцем моління. Ісус прийшов в сад з однією метою – 

помолитися. Христос завжди молився напередодні або під час важливих подій у Своєму житті, так і 

цього разу. 
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Гетсиманія була також і місцем покори. Щоразу, коли Христос молився, Він виявляв все більшу 

покірність волі Свого Отця. Спочатку Він благав: «Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша 

мене. Однак не як я бажаю, лише – як ти.»(Мт. 26: 39). Молячись вдруге, Він сказав: «Отче мій, коли 

ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля!» (Мт. 26: 42). Нарешті, коли Він 
помолився втретє, у Нього з’явилися сили сказати: «Чашу, яку дав мені Отець, – чи не мав би я її 

пити?» (Ін.18: 11). 

Коли натовп накинувся на Ісуса, не мотузки втримали Його від того, щоб сховатися, а воля Отця. 

 

7 слів Ісуса на хресті 

Ісус на хресті ніби передає свій духовний заповіт — стриманий у словах, але за силою рівний 

знаменитій промові на Тайній Вечері. 

 Із подій, які супроводжують смерть Христа, широко описаних євангелістами, а також 

зафіксованих у літописах класичної римської історії, ми виберемо кілька невеликих, але 

драматичних моментів. Вони виражені в останніх словах Розіп’ятого, які Він промовляє, прибитий 

до хреста, задихаючись у страшній агонії.   

7 слів Ісуса на хресті 

 Це сім речень, які в грецькій редакції Євангелія складаються з сорок одного слова, включно з 

займенниками і частками. Вони набули спільної назви Сім слів Христа на хресті й були укладені, 

згідно з традицією, в різному порядку.  

Домінує порядок (…), запропонований монахом-картузіанцем Людольфом Саксонським — 

автором, імовірно, першої Vita Christi, своєрідної біографії, опублікованої 1474р. в Страсбургу і 

відтоді перевиданої 88 разів.  

Отже, це запропонований ним порядок, до якого ми внесли незначні зміни, розмістивши — згідно 
з думкою багатьох — слова, звернені до Матері та улюбленого учня перед словами, зверненими 

до розкаяного злочинця (і в порядку, зворотному до того, який запропонував Людольф):   

1. До тих, хто розпинає: «Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять» (Лк 23,34).  

2.До Марії: «Жінко, ось Син твій». До улюбленого учня: «Ось матір твоя» (Йн 19,26-27).  

3.До розкаяного злочинця, розіп’ятого поруч із Ним: «Істинно кажу тобі: сьогодні будеш зо Мною 

в раю» (Лк 23,43).  

4.«Eli, Eli, lema sabachthani?» — тобто «Боже мій, Боже мій, чому Ти Мене покинув?» (Мт 27,46; Мк 

15,34; пор.Пс 22,2). 

 5.«Спраглий Я!» (Йн 19,28).  

6.«Звершилось» (Йн 19,30).  

7.«Отче, у Твої руки віддаю духа Мого!» (Лк 23,46; пор. Пс 31,6).    

Заповіт Ісуса  

Ісус на хресті ніби передає свій духовний заповіт, стриманий у словах, але за силою рівний 

знаменитій промові на Тайній Вечері, що описана в четвертому Євангелії (Йн 13, 12-17).  
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Отже, неправда те, що каже відомий виконавець спірічуелс: «Його прибили до хреста і Він не 

прошепотів ні слова…» Хоча в цьому, сповненому духу, співі йдеться про те, що Він пішов на 

розп’яття без нарікань, як месіанський Слуга Господній, оспіваний пророком Ісаєю: «Його 

мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, немов 
німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст» (Іс 53,7).  

Цю тишу також використав, серед інших, німецький письменник Генріх Бьолль у назві однієї зі 

своїх книжок «І не поскаржився ні словом» (1953р.), романі про пару «розіп’ятих людських істот». 

Ісус, попри зазнані страждання, промовляє ці слова, які — як бачимо — мають величезний вплив 

не лише на віру, а й на всю західну культурну традицію.   

 Смерть Христа  

Але, перш ніж перейти до глибшого коментування цієї збірки слів Ісуса, які — як ми покажемо далі 
— не раз використовувалися в музиці, народній традиції та літературі, ми коротко реконструюємо 

події, що призвели до смерті Христа на вершині невеликого пагорба в Єрусалимі, такої собі скелі, 

званої арамейською Голгота, тобто «Череп-місце» (Мт 27, 33; Мк 15,22; Лк 23,33; Йн 19,17), що 

латиною перекладається як calvaria.  

Ми маємо намір запропонувати не лише необхідну екзегезу, а й кілька порад, які допоможуть у 

розумінні та роздумах. Ми усвідомлюємо, що навколо Страстей і смерті Ісуса нині є величезна 

бібліографія, яка часто може налякати читача.  

Достатньо навести як приклад фундаментальну монографію The Death of the Messiah, яку 
американський екзегет Раймонд Е. Браун (1928-1998) опублікував 1994р. у Нью-Йорку в двох 

томах, а її однотомний італійський переклад 1999р. налічує 1815 сторінок!   

 Слова Ісуса на хресті 

Що вони означають? Перш ніж і ми, у значно скромнішій формі, крок за кроком підемо за цими 

подіями та ступимо на Голготу, щоб почути останні слова Ісуса, які Він раз шепоче, раз кричить, — 

надамо слово дуже різним авторам, щоби зробити вступ до нашої подорожі. З одного боку, ми 

підкреслимо реалізм розп’яття, який для Євангелія є виразним доказом Втілення: Христос 

проходить власною людською територією — територією кінця, смерті, скінченності, — ставши 

братом усіх чоловіків та жінок (…).  

Іншим аспектом буде мовчання Отця щодо розіп’ятого Сина, яке завжди справляє величезне 

враження. Письменник Джузеппе Берто (1914-1978) у своєму вигаданому «Євангелії Юди», 
названому «La Gloria» і виданому в рік його смерті, у сцені з воланням «Боже Мій, Боже Мій, чому 

Ти Мене покинув?» писав: «Відповіді немає. Тоді Ти з криком віддаєш духа… О Вічний, кличу до 

Тебе з місць надто глибоких: Господи, не слухай мого голосу».  

Лука, як побачимо, пом’якшує цю страшну пустку неприсутності повним довіри криком 

помираючого Ісуса до Отця — сьомим і останнім Його словом. Істина втілення Божого Сина, 

однак, припускає також переживання внутрішньої темряви, переживання у повному вимірі 

досвіду Йова, біблійної фігури, яку часто читають у христологічному ключі.  

Уривок із книжки «Сім слів Ісуса на хресті» кардинала Джанфранко Равазі. 
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Що кладемо до великоднього кошика 

Християнська символіка пасхальної їжі в українській традиції  

Благословення їжі на свято Пасхи бере свій початок ще у Старому Завіті. Київська Церква, 

ґрунтуючись та текстах Євангелія та вченнях Отців Церкви, ухвалила певний список продуктів, які 
повинні бути на святковому столі.  

Слово “пасха” означає “перехід”. Христове воскресіння – це перехід від смерті до життя, звільнення 

нас від тягаря гріхів. Ще одне значення цього слова – перехід єврейського народу від рабства до 

свободи. Саме тому свято Пасхи є синонімом до Воскресіння.  

Оскільки у Старому Завіті трапеза, котру споживали на пам’ять про перехід, складалася із 

визначених символічних страв, то і пасхальна їжа теж вибрана із певним символізмом та є 

освяченою на знак нашої непохитної віри у Христа та Його Воскресіння. Під час Великого посту 

люди взагалі не споживали м’ясних та молочних продуктів, тож після закінчення посту вперше 
їли освячене, щоби достойно увійти в період Загальниці – від неділі Пасхи до Томиної неділі.  

Подана символіка страв має радше ознайомчий та культурологічний характер і допомагає 

мирянам краще зрозуміти значення кожного складника великоднього кошика.  

Паска – найважливіша з усіх великодніх страв.  

Це хліб, що символізує Христа та Його Воскресіння. У Євангелії зустрічається декілька згадок про 

Христа як “Хліб живий, що з неба зійшов” (Йо. 6, 51). Назва паски містить в собі всю містерію 

Тайної вечері, жертви Страсної п’ятниці та Світлого Воскресіння – нового переходу, нової пасхи.  
Іншою алегорією до слова «паска» є прихована роль закваски (від бродіння дріжджів). Євангелист 

Матей пише: «”Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, 

аж поки все не скисне» (Мт. 13, 33). Аналогічно, Христова присутність є прихованою від нас, але, 

наче закваска, Його Церква змінює світ.  

Хліб-паска носить таке ж ім’я, як і свято – Пасха. Прикрашену заплетеними колосками та хрестом 

посередині, що нагадує Євхаристійний хліб, її дбайливо готують на честь Христового Воскресіння. 

На Великодньому столі паска посідає центральне місце, її кладуть на невеличку серветку, котра 
символізує покривало на вівтарі. До кінця Світлого тижня паска залишається духмяною та чудово 

смакує. 

 Інші пасхальні страви:  

Масло та сир – молочні продукти, котрі є дарами природи і до їхнього створення людина не 
докладала особливих зусиль. Як мати годує свою дитину молоком, так сир і масло є символами 

жертовності та ніжності Бога. Але, щоб втішатися Божою ласкою, нам потрібно її просити, ми 

повинні відчувати потребу в ній. Сир та масло також нагадують нам про благословення 

багатством, яким маємо ділитися з ближніми.  

Яйце – символізує незалежність та неповторність кожної людської особи. Як із його замкненого 

простору народжується життя, так і з материної утроби виходить людська істота. Це нагадування 

нам про те, що лише Бог може дарувати життя.  
На пасхальному столі повинно бути одне круто зварене почищене яйце. Його кладуть окремо, а 

потім ділять поміж членами родини, обдаровуючи їх поцілунком – звичай христосування. Також 

на стіл кладуть зварені, пофарбовані в усі кольори веселки, яйця (крашанки), якими так люблять 

бавитися діти, стукаючись ними чи шукаючи їх у схованках.  
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Писанки – це сирі яйця, покриті кольоровими геометричними або рослинними орнаментами, що 

означають життя, добробут та достаток. Ці крихкі яйця перетворюються у прекрасну та унікальну 

сутність – писанку. Писанки – це гімн кольору та декору, данина природи, найкращий подарунок, 

яким можна ділитися з друзями. Сягаючи корінням у дохристиянську Київську Русь, вони чудово 
адаптувалися в християнстві та назавжди стали частиною великодніх святкувань.  

Шинка та ковбаса – символізують вгодоване теля, котре батько зарізав на честь повернення 

свого блудного сина – неслухняної дитини, котра ховається і в кожному з нас. Це розкаяння 

змусило сина навернутися до Бога та викликало велику радість довгожданої зустрічі з батьком.  

Сіль - символ повноти та достатку. 

Хрін - символ гіркоти страждань Христових та символ міцного кореня, яке може дати людині віра 

у Воскресіння Ісуса Христа. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  
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: Квітна Неділя. Свято Входу Господнього 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 

За здоров’я та Боже благословення для Оксани 

За здоров’я Оксани в день її народження 
За здоров’я та Боже благословення для Ганни (75 років), Миколи, Руслани,   Ігоря, 

Юрія, Сніжани, Олександра, Таісії, Ігоря, Володимира з родиною, Ігоря з   родиною, 

усіх похресників 

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 

            Великодня вистава 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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