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Неділя Самарянки
Перенесення чесних мощів св. Миколая Чудотворця з Мир до міста Барі
Тропар, глас 4: Світлую воскресіння проповідь* від ангела взнавши, Господні учениці,* і прадідне
осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,*
даруючи світові велику милість.
Тропар, глас 4: Настав день свята світлого,* місто Барі радіє і з ним вся вселенна ликує піснями і
співами духовними.* Днесь бо священне торжество перенесення чесних і багатоцілющих мощів
святителя й чудотворця Миколая,* як сонце незаходиме, возсіяло світлозоряними лучами* і
розганяє темряву спокус і бід від тих, що з вірою взивають:* Спасай нас як заступник наш великий,
Миколаю.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 3: Як звізда зійшла від сходу до заходу,* так мощі твої, святителю Миколаю,* а море
освятилося твоїм шестям* і город Барі приймає через Тебе благодать,* бо задля нас ти явився як
чудотворець найкращий, предивний і милостивий.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак свята, глас 4: В переполовення законного празника, всіх Творче і Владико,* до
предстоящих глаголив Ти, Христе Боже:* Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя.* Тому до Тебе
припадаємо і вірно кличемо:* Щедроти Твої даруй нам,* бо Ти є джерело життя нашого.
Прокімен, глас 4:
Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величний (Пс. 103,1).
Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Діянь святих апостолів читáння (11, 19-26; 29-30).
В тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії,
Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та з
Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука
Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували й навернулись до Господа. Чутка про
це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і
побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був
чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив
у Тарс розшукати Савла і, найшовши його, привів в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві й
навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг,
постановили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу; що й зробили, пославши її старшим через
руки Варнави й Савла.
Алилуя, глас 4:
Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости (Пс.44,5).
Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Священики Твої зодягнуться в праведність і преподобні Твої возрадуються (Пс. 131,9).
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Від Йоана святого Євангелія читáння (4, 5-42)
В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, що дав був
Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці.
Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води брати. Ісус каже до неї: Дай
мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка самарянка: Юдей
єси і просиш пити в мене, жінки-самарянки? Не мають бо зносин юдеї а самарянами. Ісус у відповідь
сказав до неї: Якби ти знала дар Божий і хто той, що тобі каже: дай мені напитися – ти попросила б
у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка: І зачерпнути чим не маєш, пане, і
криниця глибока; звідкіль, отже, у тебе вода жива? Хіба ти більший від батька нашого Якова, що
дав нам цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав їй: Кожен, хто
п'є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки.
Вода бо, що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Каже до нього жінка:
Дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги й не ходила сюди черпати. Він каже до неї:
Іди, поклич твого чоловіка й вернися сюди. Озвалася жінка й каже: Нема в мене чоловіка. Він
відповів їй: Добре єси сказала: нема в мене чоловіка. П'ятьох бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у
тебе, не чоловік тобі. Правду єси сказала. Жінка каже до нього: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки
наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже
до неї: Повір мені, жінко: надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись
Отцеві. Ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте; ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв
приходить спасіння. Але надходить час, – ба вже й тепер він, – що справжні поклонники Отцеві
кланятимуться в Дусі і правді. І таких поклонників Отець собі шукає. Бог – Дух; і ті, що йому
поклоняються, повинні в Дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: Знаю, що має прийти
Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус: Це я, що розмовляю з тобою. Тут
надійшли його учні й дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав: «Чого хочеш
від неї?» або: «Чому розмовляєш з нею?» Жінка покинула свій глечик, побігла в місто й каже людям:
Ходіте, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він? І вийшли з
міста й пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи: Їж, учителю. Він сказав їм: Я
маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного: Чи не приніс хто йому їсти? Каже
до них Ісус: Їжа моя – чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете:
ще чотири місяці, і жнива настануть? А я кажу вам: підведіть очі ваші і гляньте на ниви – вони вже
для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду: плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із женцем
раділи укупі. В цьому справджується приказка: хто інший сіє, а хто інший жне. Я послав вас жати те,
коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того
міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила: «Він сказав мені все, що я робила». І коли
прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. Та й багато
інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: Тепер уже віруємо не через твоє слово, але
тому що самі чули й знаємо, що він справді Спаситель світу.
Замість Достойно:
Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес
тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться.
Ірмос (г. 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й
веселися, Сіоне. А Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.
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Причасний:
Хто їсть Мою плоть і п’є Мою кров, у Мені перебуває і Я – в ньому, сказав Господь.
На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх. 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, 22 травня.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 22
травня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 24 травня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 25
травня, з 9 до 12 год.

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: Просимо про дарунки солодкого для нашого весняного фестивалю, який
пройде 4-5 червня.

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.

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.

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ: Якщо Ви бажаєте отримувати бюлетені в електронній версії,
просимо надіслати повідомлення на скриньку parish@mykhailivka.org.

ОПОВІДІ
Ростилав Букачевський та Клодіана мають намір взяти шлюб в нашій церкві у п’ятницю, 3 червня.
Просимо повідомити якщо знаєте про якісь перепони для цього шлюбу.
4 of 18

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВЯТО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ
ВІДБУДЕТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 29 ТРАВНЯ, О 12 ГОДИНІ ДНЯ
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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!
10 of 18

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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ВІРА НАРОДЖУЄТЬСЯ З ПОПЕЛУ НАШИХ НАДІЙ
Щоб повірити, покласти свої надії на Бога, треба раніше розпрощатися з будь-якою іншою надією.
Кожна людина, чи Павло це, Авраам, або хто інший, міг повірити лише тоді, коли втрачав надію на
людей. Оскільки ми не віддаємо її за власною волею, Бог вимушений віднімати її. І доводиться Йому
це робити з великою боротьбою, бо ми б’ємося за неї. У нашому житті настають дійсно похмурі часи,
коли ми переживаємо непідробний глибокий біль, намагаючись утримати хоч клаптики своєї надії.
Нерідко після втрати ми сідаємо на пігулки, рятуючи своє серце медикаментами. Це свідчить про
те, що ми насправді сподіваємося на людей, боїмося втратити їх підтримку. Хоча рано чи пізно це
станеться. Але я б не хотів закінчити цю розмову якоюсь благочестивою дурістю, на кшталт:
«Давайте помолимось, щоб ніколи більше не сподіватися на людей і власні сили!» Покажіть мені
такого розумного, який проходить через усі ці кризи, граючись! Навіть якщо зараз хтось і
проголосив: «Я сподіватимуся виключно на Господа!» – найближча спокуса виявила б реальний
стан речей. Ми розуміємо, що краще відразу здатися на милість Переможця, сподіватися на Бога,
але серцем як і раніше прив’язані до звичних опор: батьків або дітей, держави чи церкви. Поки є хоч
би щонайменша надія на людей, я сподіваюся на них. Поки є надія на те, що я отримаю зарплату, я
сподіваюся на неї. Поки є надія на те, що дружина буде мені підтримкою і опорою, я сподіваюся на
неї. Поки є надія на те, що діти виростуть не бовдурами, а гідними людьми, я сподіваюся на них.
Не сприйміть це свідоцтво, як публічне самобичування. Це справжня природа людини. Надії ці,
можливо, покинуть серце тільки тоді, коли вони нас підведуть. Але навіть зневірившись одного
разу, ми цілком можемо знову довіритися ненадійним людям, сподіваючись, що цього разу все буде
по-іншому. І ніякі заклики до здорового глузду не допомагають: ми безнадійні в сподіванні на свої
власні сили і хронічній недовірі Богові. Убити нас треба, тільки тоді ми перестанемо сподіватися на
себе! От Бог і вбиває нас повною безнадійністю.
Це жорстко, іноді виглядає надзвичайно жорстоко, але, на жаль, не існує можливості заздалегідь
програти можливі варіанти розвитку обставин, пройти спеціальний психологічний тренінг ще до
того, як настане криза, щоб відмовитися від порожньої надії на людей і власні сили. Кризу треба
пережити, пройти долиною плачу і, навченим Самим Богом, відкрити в ній джерела справжньої
надії і віри (див. Пс. 83:6-8). Не зневіряйтеся, якщо життя ваше більше схоже на поле битви, якщо у
вашому серці більше безнадійності, ніж віри. Насправді, у вашій безнадійності ховається зернятко
великої надії, що виходить з серця Божого, ім’я якої – наднадія.

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

БЕЗКОНЕЧНА СПРАГА ЛЮДИНИ
Кожний із нас напевно мав приємність у гарячу літню пору випити склянку холодної води. Багато
є всіляких вишуканих напоїв, але чиста джерельна вода не може бути замінена жодним штучним
напоєм.
Icyc, як людина, теж у гарячу літню пору прагнув вгамувати спрагу водою з криниці. Апостоли
пішли до поблизького самарянського міста придбати поживу, а Ісус їх чекав біля криниці. І тут
появилася жінка -- самарянка, яка, прийшла до криниці набрати води:
Ісус каже до неї: “Дай напитись Мені!”
- “Як же Ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки?”
Справді дивно, бо юдеї мали б сторонитися від самарян, обминати їх, не спілкуватися з ними. В
Євангелії коротко про те згадано: “Бо юдеї не сходяться із самарянами.”/Івана 4, 9/. Та Христос не
належав до тих юдеїв, для Нього всі люди були брати й сестри.
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Він тільки висловив іншу правду: “Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову.” Як би не напився
чоловік, за декілька годин він буде знову прагнути пити. Скільки б людина не з'їла , - за декілька
годин вона буде знову хотіти. І так не тільки й поживою. Скільки б людина не заробила за рік,
хотітиме ще більше. – “Enough is a little more than what I have got,” говорить англійське прислів'я.
Люди, які здавалося б мають усе, - незадоволень, не знаходять душевного спокою, почуваються
нещасливими. Людина, яка не п'є з духовної криниці Христової, не користується благодаттю
Божою, - ніколи не знайде спокою душевного, не знайде задоволення й щастя в житті. Все чогось
хотіти, буде спрагнена.
Господь Ісус Христос мав на увазі благодать Божу, коли сказав, що "хто питиме воду, що Я йому дам,
прагнути не буде повік, бо вода, що Я: йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя
вічне.” /Івана 4,14/.
Христос порівняв благодать Божу з водою, бо існує певна подібність: Вода вживається на очищення
і тіла нашого, і всіх речей від бруду - Божа благодать очищує нас від усякого душевного бруду, від
гріхів. Воду ми вживаємо, щоб гасити пожежу, вогонь - Божа благодать гасить вогонь спокус і
пристрастей. Вода найбільш потрібна для підтримання життя й нашого тіла, і всього живогорослинного й тваринного світу. Благодать Божа необхідна, щоб людина утрималася духово живою.
/На Місяці немає життя, бо там немає води. Так само й на інших планетах Сонячної системи/.
В який спосіб ми можемо пити воду духової - Божої благодаті?'
Коли ми увіруємо в Христа, покладатимемо надію на Бога, перебуватимемо /звичайно, - не тільки
формально/ в Його Церкві, - ми будемо пити з джерела Божої благодаті й відчуватимемо ту
благодать Духа Святого, яким будемо відсвіжувати спрагнені душі і в земному житті, і у вічності.
Сім Святих Таїнств благодаті Божої, які Христос дав своїй Церкві, а найперше серед них - Хрищення
й Миропомазання, Святе Причастя - це вода з джерела вічного життя. До них необхідні тільки:
молитва й піст. Лікарі пробують лікувати тіло наше дієтою. Дієта - це тілесний піст, але без молитви
наслідки того посту дуже слабі...
Ісус, як людина, потребував води для тіла свого. Але зустрічі, розмову з самарянкою Він використав
для того, щоб дати їй і багатьом самарянам воду вічного життя. Самаряни потім ствердили самі:
"Не за слово твоє ми вже віруємо, - самі бо ми чули й пізнали, що Він справді Спаситель світу." /Івана
4,42/.
Пізнаймо й ми з вірою Ісуса Христа - Спасителя світу, пиймо воду з Його джерела- приймаймо дари
Духа Святого, які єдині можуть задовольнити спрагнені людські душі й ми знайдемо радість , спокій
і щастя в цьому й потойбічному житті.
Десятки років у всіх часописах, підручниках і журналах, через радіо й ТВ-ні передачі пропаґується,
що Бога немає, що Христа не було, що Христос - то леґенда, міф, те саме й Його апостоли. Але
Євангеліє - то вже реальність, віруючі в Христа народи - реальність...
І одне твердження з другим — не пасує. З міфології реальність не могла повстати. Колись учні
вірили тим словам, тепер повстає багато питань, бо молоді люди хочуть пізнати правду. Правда ж
неминуче веде до Бога - Бог має бути реальністю.
Те пізнання Бога ще не стало масовим явищем., але те, що воно, після багатьох десятиліть, збуджує
молоді уми, скеровує їх на шукання— то вже позитив. І разом з тим ствердження, що, як говорить
прислів’я, "Брехнею можна світ пройти, але назад не вернешся..."
***********************************************************************************

ЧОМУ ШЛЮБ ТАКИЙ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ХРИСТИЯН?
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У свідомості сучасної людини дуже часто поняття шлюбу не завжди пов`язане з церковним
таїнством. А частіше - зовсім відокремлене. Навіщо неодмінно брати шлюб у церкві?
Шлюб існує ще з часів створення світу: від самого початку «полишає чоловік свого батька й матір і
пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом» (Бут 2, 24). Особливість шлюбу охрещених
чоловіка і жінки полягає в тому, що Ісус посідає особливе місце у їхніх стосунках: для них шлюб –
це таїнство (ККЦ 1601). Церква порівнює союз чоловіка і жінки у шлюбі з любовним зв’язком між
Христом і Його Церквою: «Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив Церкву й віддав
Себе за неї» (Еф 5, 25).
Три важливі складові
Таїнство Подружжя складається з трьох важливих елементів, або має три важливі
характеристики: єдність, нерозривність та відкритість на народження дітей (ККЦ 1664). Це
зв’язок між одним чоловіком і однією жінкою, які разом покликані до вірного й виняткового
союзу. Коли шлюб укладено, він залишається нерозривним до смерті одного з подружжя. Як
сказав Ісус, «Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає» (Мк 10, 9; див. Твіт 4.19).
Християнський шлюб відкритий на народження дітей, та якщо хтось чи обидва з подружжя
безплідні з причин, від них не залежних, діти не становлять особливої умови для повноти шлюбу.
Сімʼя як Церква
Наречений і наречена вділяють одне одному таїнство Подружжя. Вони вступають в особисті та
тривалі стосунки одне з одним перед Богом і представником Церкви, зазвичай пресвітером або
дияконом, який потім благословляє подружню пару. Розпочавши своє публічне служіння на
весіллі в Кані, Ісус засвідчив важливість подружнього життя. У сімʼї діти вперше вивчають і
практикують віру, а тому сімʼя – це домашня Церква. Папа Йоан Павло II називав сімʼю «першою
школою любові», оскільки саме тут діти навчаються найголовнішого – віддавати себе іншим.
Сімʼя є «спільнотою благодаті й молитви, школою людських чеснот і християнської любові» (ККЦ
1666).
На все життя?
Шлюб має тривати до кінця твого життя. Але як можна бути впевненим у тому, що любов до твого
чоловіка або твоєї жінки збережеться до самої смерті? По-перше, ти можеш бути певен: Бог
допоможе тобі, бо Він є джерелом любові. По-друге, любов до іншої людини – це вибір, а не просто
почуття. Саме лише почуття не може забезпечити тривалості шлюбу. Натомість зобов’язання
любити одне одного, незважаючи ні на що, допомагає коханню не лише тривати, а й зростати з
кожним роком.
Змішані шлюби
Існують приклади дуже щасливих змішаних шлюбів, де подружжя збагачують одне одного
завдяки розбіжностям між ними. І все ж шлюб із християнином-некатоликом або з людиною, яка
сповідує іншу релігію чи є атеїстом, може поставити перед тобою складний вибір: ситуації, які
штовхатимуть тебе діяти всупереч самому собі й тому, у що ти всім серцем віриш.
Спершу може здатися простим жити у змішаному шлюбі і не торкатися релігійних питань. Але
існує небезпека того, що в певний момент одному з подружжя доведеться обирати між любов’ю
до Бога та любов’ю до свого чоловіка або своєї дружини. Це нелюдський вибір! Така небезпека
часто набуває конкретних рис із народженням дітей. У якій традиції або вірі їх виховувати? Під
час укладення шлюбу католики обіцяють виховувати своїх дітей у католицькій вірі. Як мама і тато
можуть пояснити, що вони не можуть дійти згоди в такому важливому питанні, як віра? Як вони
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зможуть навчити своїх дітей налагоджувати особисті стосунки з Богом? Усі ці питання доведеться
серйозно розглянути, перш ніж свідомо укладати змішаний шлюб. Основою для такого рішення
завжди має бути молитва.

************************************************
СКЛАДНІ ПИТАННЯ: ЧОМУ РОЗЛУЧЕННЯ У ЦЕРКВІ НЕМОЖЛИВЕ?
Інститут родини включає у себе й інститут подружжя.
Канонічне право говорить, що подружній союз, посередництвом якого чоловік і жінка
встановлюють між собою спільноту всього життя був піднятий Господом Христом в достоїнство
Таїнства.
Подружжя - це інститут (структура), союз, укладений подружньою згодою.
Подружня згода робить цей союз нерозривним, нероздільним: двоє вирішують і до кінця свого
життя бажають бути один із одним. І, напевно, проблема багатьох є у тому, що ця згода, яка
укладається, береться чисто як момент укладення подружжя. Але ця згода є моментом на ціле
життя – до кінця свого життя людина дає згоду бути з іншою людиною. Найважливіший аспект
цього - благо (добро) подружжя на все життя.
Канонічне право виключає розривність або розірвання цієї згоди (союзу), укладеного на все
життя. Єдине, що дозволяє канонічне право у певний момент - це сепарація (відділення двох, коли
є неможливим спільне життя, коли подружжя є у важких обставинах, і коли зцілити його
неможливо). Сепарація - це життя порізну, самотньо, не утворюючи нових стосунків з іншою
особою.
У суспільному житті часто плутають питання розлучення і питання ануляції шлюбного зв’язку.
Ануляція – поняття, яке звучить, як визнання (проголошення) подружнього зв’язку, як такого, що
не відбувся.
Коли на момент укладення шлюбу є певні перешкоди, і в судових процесах церква визнає, що
такий шлюб був недійсним і не був сформованим.
Розлучення в Церкві є неможливим.
Ми говоримо про духовну печать Таїнства: двоє кладуть один на одному печать вірності, довіри,
розвитку, зростання. І коли доходить до складних моментів, то не є можна сказати, що через
кілька років ми розпізнали про неможливість подальшого життя.
Саме Таїнство має в собі зміст дороги спасіння один для одного.
Коли є розлучення цивільне, з часом люди входять у нові стосунки.
Церква добре розуміє важкість і болісність таких моментів, але єдиною її відповіддю є розлучення є неможливим, якщо цей союз між чоловіком і жінкою був укладений законно і був
підтверджений, наповнений. Церква каже: ви маєте робити все, щоб цей союз був наповнений і
тривав.
В основі всього стоїть сутність Божого Письма і Божого об’явлення.
Подружній Союз – це момент, який укладається між двома: не священник укладає цей союз, але
двоє, які своєю згодою кажуть бути до кінця життя разом, і зобов’язуються допомагати один
одному витримати у вірності, у подружній нерозривності до смерті бути «для тебе життям,
родиною, і підтримкою».
Коли є вкрай складні моменти, є можлива сепарація (роздільне проживання), але не є можливим
розлучення.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 21 травня: Св. ап. і євангелиста Йоана Богослова. Прп. Арсенія Великого
09:00
+Мирослава Павлишин - діти (перша річниця)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 22 травня: Неділя Самарянки. Перенесення чесних мощів св. Миколая
Чудотворця з Мир до міста Барі
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
Понеділок, 23 травня: Святого ап. Симона Зилота
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Вівторок, 24 травня: Свв. рівноапостольних Кирила й Методія, учителів
слов’янських
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Середа, 25 травня: Віддання свята Переполовення. Свв. Епіфанія, єп. Кипрського, і
Германа, патріарха Царгородського. Свщмч. Миколи Цегельського, пресв.
18:00
+Зоряна - Андріана Сидоряк
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 26 травня: Св. мч. Гликерії
18:00
+Марія - Олександр та Оксана Букачевські
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 27 травня: Св. мч. Ісидора
18:00
+Валерій та Володимира - Леся М.
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Субота, 28 травня: Прп. Пахомія Великого
09:00
Служба Божа за померших
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 29 травня: Неділя Сліпородженого. Прп. Теодора Освященного, учня св.
Пахомія.
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
12:00
За здоров’я та Боже благословення для наших дітей, які прийняли Св. Тайну
Сповіді та Урочисте Святе Причастя
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