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Неділя Сліпородженого 
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,* 

оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і 

воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:  

Кондак сліпородженого, глас 4: На душевних очах осліплений,* до Тебе, Христе, приходжу, як 

сліпий від народження;* в покаянні кличу до Тебе:* Ти в темряві світло пресвітле. 

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

Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,* і воскрес 

єси як переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і Твоїм апостолам* 

мир даруєш,* падшим подаєш воскресіння. 

Прокімен, глас 8:  

Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс. 75,2). 

Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 

Діянь святих апостолів читáння (16, 16-34) 

В тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і 

віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона 

кричала: Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння! Чимало днів вона таке 

робила. Набридло це Павлові, і, обернувшися, він сказав до духа: Велю тобі ім'ям Ісуса Христа: вийди 
з неї! І в ту ж мить він вийшов. Побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили 

Павла й Силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали: Ці люди колотять 

наше місто; це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ні приймати, ні 
виконувати. І натовп накинувся на них разом, і воєводи, здерши з них одежу, веліли їх бити різками. 

Завдавши їм чимало ран, кинули їх у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Той, 

одержавши такий наказ, вкинув їх до самої середини у в'язницю й забив їх ноги у колоди. Павло та 

Сила опівночі молилися і співали Богу, і в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус великий, так 

що підвалини в'язниці затряслися: зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них всіх спали. 

Якже прокинувся тюремник і побачив відчинені темничні двері, витяг меч і хотів себе вбити, 

гадаючи, що в'язні повтікали. Тут Павло скрикнув сильним голосом, кажучи: Не завдавай собі 

ніякого лиха, бо ми всі тут. Попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувсь 
у ноги Павлові та Силі, і, вивівши їх звідти, мовив: Панове, що мені робити, щоб спастися? Ті 

відповіли: Віруй у Господа Ісуса і спасешся ти й дім твій. І вони звістили слово Господнє йому і всім, 

що були в його домі. Узявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани й охристився з усіма своїми. Як 
же запровадив їх до себе в господу, накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував у Бога. 

Алилуя (г. 8):  

Споглянь на мене і помилуй мене (Пс. 118,132). 

Стих: Стопи мої направ по слову Твоєму (Пс. 118,133). 

Від Йоана святого Євангелія читáння (9, 1-38). 
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Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: Учителю, хто 

згрішив: він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не згрішив, ні батьки його, 

але щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня, я мушу робити діла того, хто послав мене; бо ніч 

надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я – світло світу. Сказавши те, плюнув на 
землю, зробив грязь із слини і помастив гряззю очі сліпому. І сказав до нього: Іди, вмийся в 

Силоамській купелі (що у перекладі означає: Післаний). І пішов той, умився, і вернувся зрячим.  

Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: Чи то не той, що все сидів і жебрав? Одні 

казали: То він. Інші: Ні, але подібний до нього. Він же каже: Це я! І спитали його: Як прозріли твої 

очі? Він відповів: Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: піди до Силоаму 

й умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали: Де він? Каже той: Не знаю. І ведуть того, що 

був сліпий, до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь, і відкрив йому очі. Фарисеї спитали 
його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв 

казали: Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили: Чи може грішний чоловік такі 

чудеса чинити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому: Ти ж що кажеш про того, що 

відкрив тобі очі? Той відповів: Він – пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж 
поки не покликали батьків того, що прозрів. Спитали їх: Чи то ваш син, про котрого кажете, що він 

сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить . Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то 

наш син і що сліпим родився. А як він тепер бачить – не знаємо, і хто відкрив йому очі – не знаємо. 

Спитайте його: він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв: юдеї 

бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому 

батьки його сказали: він дорослий, його спитайте. І вони покликали удруге чоловіка, що був сліпим, 

і кажуть йому: Воздай славу Богові! Ми знаємо що той чоловік – грішник. Озвався той: Чи він 
грішник, не знаю. Знаю одне: я був сліпим і тепер бачу. Вони йому сказали: Що він тобі зробив? Як 

він відкрив тобі очі? Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули; що іще хочете чути? Чи не хочете й 

ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти – його учень! Ми – учні Мойсея. 

Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав 
їм: Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, і він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає 

грішників; а хто побожний і чинить його волю, того він слухає. Одвіку нечувано, щоб хто відкрив 

очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: 

Ти ввесь у гріхах родився і нас навчаєш? I прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його 
прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: Віруєш у Сина чоловічого? Той відповів: Хто він, 

Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус: І бачив єси його, і той, хто говорить а тобою – це 

він. Тоді той сказав: Вірую, Господи! 

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. 

Причасний:  

Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. 

Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. 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, 29 травня. 

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 29 

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

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 1 червня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 25 

травня, з 9 до 12 год. 

СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
Свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа випадає у четвер, 2 червня. У навечір’я свята буде 

Велика Вечірня о 19:00, і дві святочні Служби Божі у четвер о 9:00 та 19:00. 

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. 

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 

mailto:parish@mykhailivka.org
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• 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. 

************************************************************************************* 
УОКЦ та 43-ий відділ CYA плянує провести відкритий ринок (Flea Market) у суботу, 18-гo червня, 
2022 року з 9:00 до 1:00 год. пп.   Оренда столу буде $30.  Запрошуємо всіх взяти участь! 

Просимо дати знати до 5-гo червня чи ви, або вашa організація, зацікавлені взяти участь у цій події.  

Прошу відповіcти до Стефи на:  stefania.perrong@gmail.com або на 215-284-8030. 

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

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти 
Ми пили алкоголь і страждали від нього.  

 Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити 

тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш. 

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 
 Тарас +1 (267) 902-9217;         http://aa.lviv.ua 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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СВЯТО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ  

ВІДБУДЕТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 29 ТРАВНЯ, О 12 ГОДИНІ ДНЯ 

 

ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ ДІТОЧОК З ЦИМ ВЕЛИЧНИМ І 

ЗНАКОВИМ СВЯТОМ У ЇХНЬОМУ ЖИТТІ!  

Саме сьогодні вони стали духовно зрілими дітьми Божими 

приступивши до Святої Сповіді вперше та визнавши свої 

провини, віднайшли ласку Божу та приступили до Святого 

Причастя, прийнявши Пресвяті Тіло та Кров Господа нашого 

Ісуса Христа. 

Нехай Ваша духовна подорож до святості та близькості з 

Богом продовжується! 
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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! 

 

 

 

 

 

 
 

Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та 
військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для 
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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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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

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 

Понеділок, 30 травня: Св. ап. Андроніка і тих, що з ним 

19:00  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Вівторок, 31 травня: Св. мч. Теодота, що в Анкирі. Свв. мчч. Петра, Діонісія і тих, 

що з ними. 
19:00  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Середа, 1 червня: Віддання Пасхи. Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського, і тих, що з 

ним. 
18:00  +Володимир Сачко - син, Святослав Сачко та родина (40-ий день) 

19:00  Велика Вечірня на свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа 

Четвер, 2 червня: Свято Вознесення Господа нашого Ісуса Христа  
09:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

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

П’ятниця, 3 червня: Свв. великих царів і рівноапостольних Константина й Олени 

19:00  Молитва з спільнотою “Матері в Молитві” 

19:30  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця 

Субота, 4 червня: Св. мч. Василіска 

09:00   Служба Божа за померших 

18:00   За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

Неділя, 5 червня: Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I-го Вселенського Собору 

08:15   За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 

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