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НЕДІЛЯ, 8 ТРАВНЯ 2022 РОКУ

НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ

Владика Андрій Рабій
отець Остап Микитчин
Телефон: 215.576.5827

Інтернетна сторінка:

www.mykhailivka.org
1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046
Email: parish@mykhailivka.org
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок)

Неділя Мироносиць
СВЯТОГО АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛИСТА МАРКА
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням
божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:*
Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
Тропар, глас 2: Благообразний Йосиф, з древа знявши пречисте тіло Твоє,* плащаницею чистою
обвив,* і ароматами в гробі новім, покривши, положив;* та по трьох днях воскрес єси, Господи,*
даруючи світові велику милість.
Тропар, глас 3: У верховного Петра ти навчався,* апостолом Христовим був ти, і як сонце, засяяв ти
країнам:* олександрійцям був ти прикрасою, блаженний,* Єгипет від лести через тебе звільнився,*
євангельським твоїм ученням просвітив ти все, як світло, стовпе церковний.* Ради цього, пам’ять
твою вшановуючи, світло празнуємо, Марку богогласний.* Моли Бога, що Його ти благовістуєш,*
щоб прогрішень відпущення подав душам нашим.
Кондак, глас 2: З висоти прийнявши благодать Духа,* розрушив ти красномовні видумки,
апостоле,* і всі народи зловивши, Марку всеславний,* твоєму Владиці ти привів,* проповідуючи
божественне Євангеліє.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 2: Радуватися мироносицям повелів Ти,* плач праматері Єви втихомирив Ти
воскресінням Твоїм, Христе Боже,* апостолам же Твоїм проповідувати повелів Ти:* Спас воскрес із
гробу.
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 2:
Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18).
Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Діянь святих апостолів читáння (6, 1-7)
В тих днях, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання гелленістів на євреїв, що вдів
їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцять прикликали громаду учнів і сказали: Не личить
нам лишати слово Боже і при столах служити. Виберіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів
доброї слави, повних Духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї служби; ми ж будемо пильно
пробувати у молитві і в служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, й вибрали Стефана,
мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая,
прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло
слово Боже та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священиків корилися вірі.
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Алилуя, глас 8:
Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Стих: Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі (Пс. 94,3)
Від Марка святого Євангелія читáння . 6, 7-13.
Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого Царства, прибув і, сміливо
ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер; і прикликавши
сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло; а Йосиф,
купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі;
потім прикотив камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа, дивились, де його
покладено. Якже минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів,
щоб піти та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило
сонце, та й говорили між собою: Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але поглянувши,
побачили, що камінь був відвалений, - був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака,
що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, - і вжахнулись. А він до них промовив: Не жахайтеся! Ви
шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали.
Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він
сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не
сказали, бо боялися.
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. Алилуя, тричі.
На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). 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, 15 травня.
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КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю,
8 травня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 8
травня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 10 травня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 11
травня, з 9 до 12 год.

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.

НАША ОНОВЛЕНА ПАРАФІЯЛЬНА СТОРІНКА вже працює: www.mykhailivka.org
ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ: Якщо Ви бажаєте отримувати бюлетені в електронній версії,
просимо надіслати повідомлення на скриньку parish@mykhailivka.org.

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та
обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно
перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.
НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти

Ми пили алкоголь і страждали від нього.
Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити
тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш.
Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному.
Тарас +1 (267) 902-9217;
http://aa.lviv.ua
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Боже, Отче наш єдиний, Нашу маму збережи,
Її кожну мить й годину у своїх руках держи.
Одаруй її здоровям, в смутку завжди потішай,
В тяжкій праці повсякчасно все життя благословляй.
Дай, щоб люба наша ненька довгі роки прожила,
І здорова, і весела, всім на радість нам цвіла!
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Шановні друзі та колеги!
Будь ласка, приєднуйтесь до нас цієї неділі, 8 травня, з 15:00 до 16:00 на парадних сходах Музею
мистецтв у Філадельфії.
8 травня – це день, коли в 1945 році в Європі офіційно закінчилася Друга світова війна. Багато
відважних чоловіків і жінок віддали своє життя, щоб майбутні покоління жили в мирі. Ця перемога
була б неможлива без успішної висадки американських військ у Нормандії, яка стала стрижневим
моментом війни і привела до беззастережної капітуляції нацистської Німеччини.
Сьогодні Європа знову знаходиться під ударом, і саме українці своїм життям платять ціну за мир в
Європі. Україна перебуває під ударом вже 8 років, що вдвічі більше, ніж тривалість Другої світової
війни.
Хоча в неділю ми всі святкуватимемо День матері, будь ласка, приводьте своїх дітей та
приєднуйтесь до нас! Так багато українських матерів зараз страждають, захищаючи та захищаючи
своїх дітей від бомб і обстрілів, доглядаючи їхні рани та оплакуючи вбитих дітей. Ваша присутність
буде ознакою великої підтримки!
Ця війна ніколи не мала статися, і світ ніколи більше не повинен був відчувати терор з боку країни,
яка разом з нацистською Німеччиною була рівною і безпосередньою відповідальною за початок
Другої світової війни та звірства, що послідували. Тому для всіх нас надзвичайно важливо бути
єдиними в засудженні російського терору, розпочатого проти України, в урочистому визнанні та
вшануванні всіх людей, які загинули внаслідок Другої світової війни та нинішньої війни в Україні.
До нас приєднаються українсько-американські ветерани та члени нашої міжнародної спільноти
Філадельфії.
Особлива вдячність члену ради по особливих справах Девіду О та його офісу за постійну підтримку
в цілому та допомогу в організації цього заходу.
Пані Ірина Мазур
Почесна Консул України в Філадельфії

8 of 22

ПОДІЇ В НАШІЙ ПАРАФІЇ:
Неділя, 29 травня, 12 год.: Свято Першої Сповіді та Святого Причастя
Субота - неділя, 4-5 червня: Парафіяльний Фестиваль
20 червня - 9 липня: Дитячий Табір “Веселі Канікули з Богом”
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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!

13 of 22

Божественна Літургія. Короткий коментар
Початок Літургії вірних (Літургії Жертви)
Першою священнодією Літургії Жертви є розкриття напрестольного ілитону (грецьк.
обгортка) – малої хустки, що лежить під Євангелієм. Символічно це розкриття вказує на те, що
починає готуватись трапеза Тайної Вечері, для якої потрібно постелити достойний обрус. У
молитвах на освячення ілитону згадуються пелени Младенця Ісуса і плащаниця, яка обгорнула
Його тіло у гробі – ілитон є символом їх обох. Предстоятель розгортає ілитон та цілує морську губку
для згортання окрушин Святого Хліба, яка зберігається в ньому – вона є символом тієї губки, якою
вояки напували стражденного Христа. По цьому священик молиться в імені всіх вірних дві молитви,
в яких просить Господа вчинити достойними нас приносити моління і жертви за всіх людей,
очистивши від усякої скверни, та дарувати нам успішний зріст у вірі, достойне причастя Христових
Таїнств і, через нього, участь у Царстві Божому усім, що поєднані в цій Безкровній Службі.
Диякон у цей час закликає самих лише вірних до молитви Господеві. Виголосами
«Премудрість» він вкотре спонукає молільників до пильності перед Божественною Премудрістю,
оскільки починається перенесення Чесних Дарів з жертовника на престол – ми починаємо новий
етап приношення і освячення нашої жертви Богові, а з нею і нас самих. Христос сам «приходить у
жертву себе принести і датися на поживу вірним».
Після виголосу другої молитви священик підносить вгору руки на знак особливого благання
і молиться до Господа, щоб Він не погордив цим приношенням і службою, хоча й перед Ним
безперестанно служать ангели, але сам був Тим, Хто приносить і Кого приносять, Хто приймає і
Кого роздають – сам був Архиєреєм цієї Літургії. Не священик здійснює освячення Дарів – він лише
священнодіє, тобто сповнює святі дії, а освячує через нього Господь.
Диякон під час цієї молитви священика кадить храм на означення приємної Богові жертви,
яка незабаром буде перенесена на престол, а вірні співають піснеспів, який зветься херувимською
піснею. Провідна думка цієї пісні – ми беремо участь у тому ж богослужінні, яке на небі звершують
ангели – знову відсилає нас до небесної Літургії, описаної в Апокаліпсисі. Люди на землі стають
співслужителями ангелів, щоб супроводити разом з ними Царя слави – Христа Господа.
Як вже було сказано, є кілька варіантів херувимської. Найуживанішим є звичний нам: «Ми,
херувимів тайно являючи…». Його співають фактично увесь рік і на всіх без винятку Літургіях св.
Йоана Золотоустого. Літургії св. Василія Великого у Страсний тиждень мають дві особливі
піснеспіви замість звичної херувимської: у Великий четвер – тропар «Вечері Твоєї тайної…», а у
Велику суботу – «Нехай мовчить усяка плоть…» (взятий із єрусалимської Літургії св. ап. Якова).
Літургія Передосвячених Дарів має свою власну херувимську – гімн «Нині сили небесні з нами…».
По завершенні кадіння, священик з дияконом і самі перед престолом тричі мовлять
херувимську пісню, а по цьому відходять до жертовника. Там священик знову кадить Дари, а по
цьому покладає воздух на рамена диякона і звертається до нього словами 133 псалма, щоб він
підніс руки для прийняття святині. Диякон приймає дискос зі святим хлібом на свою голову і
виходить на Великий вхід. Священик, взявши чашу, й сам виходить слідом за дияконом на солею.
Обряд Великого входу нагадує нам ті приношення перших християн, з яких
священнослужителі вибирали хліб і вино та покладали їх на престол для принесення Євхаристії.
Під час походу з жертовника, що тоді був у притворі, до вівтаря, вірні припадали до служителів,
прохаючи їх пом’янути їх перед Богом. Священики і диякони відповідали їм: «Нехай пом’яне вас
Господь Бог у Царстві Своїм». Згодом для цього поминання перервали спів херувимської пісні, щоб
усі вірні могли його чути – тому й зараз одна херувимська пісня складається з двох частин: до й
після перенесення Дарів. Форма поминання зростала: до неї включали всіх, хто потребував
поминання на Літургії: окрім всіх присутніх також ієрархію, правління, доброчинців тощо. До слова,
поминання присутніх вірних як православних християн з’явилось у Київській Церкві за
безпосередньої ініціативи священномученика Йосафата Полоцького, який співпрацював над
виданням першого друкованого греко-католицького Служебника.
Ще у Візантії обрядові перенесення Дарів – Великому входові – було надано два алегоричні
значення, що вказували на Христові страсті: урочистого в’їзду Ісуса Христа до Єрусалиму (тобто
Його добровільного шестя назустріч хресній смерті) та, воднораз, похорону Господа і Його
покладення до гробу. З першої алегорії виникли урочисті обряди, що супроводжують перенесення:
винесення світильників, рипід, вихід багатьох служителів зі священними посудинами тощо. Друга
алегорія призвела до того, що священик і диякон стали зображати Йосифа з Никодимом, які
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ховають Христа: диякон несе високо дискос зі святим хлібом, наче мертве тіло Господнє, має на
раменах воздух, ніби похоронну плащаницю (до слова, наші ікони Плащаниці походять із воздухів,
на яких зображали померлого Христа), а в руці несе кадило, наче пахощі, якими покрили Ісусове
тіло у гробі; священик покладає чашу і дискос на престол і покриває їх воздухом, мовлячи тропар
Великої п’ятниці «Благообразний Йосиф…», вказуючи цим ніби на покладення Христа до гробу і
привалення каменю.
Втім, слід пам’ятати, що повністю вся Літургія є святкуванням таїнства Христа розп’ятого і
воскреслого, тому не є конечним до кожного її обряду старатись шукати якусь алегорію.
Треба розрізняти Великий вхід на Літургіях свв. Йоана і Василія від входу на Передосвяченій
Літургії: на першому переносяться тільки приготовані Дари, а на другому – досконало освячені.
Тому й поклоніння Святим Дарам на Великому вході Літургії Передосвячених Дарів буває
найглибшим і доземним, як достойно перед самим Богом; воно є один із найкращих моментів
вшанування Євхаристії на християнському Сході.
Прохальна єктенія та молитва за Дари. Поцілунок миру. Символ віри.
Після завершення Великого входу диякон, отримавши благословення священика, виходить
на амвон і виголошує єктенію, що зветься прохальною. Вона наче продовжує наші попередні
благання, тому й починається закликом про сповнення моління, тобто доповнення початого і
досконалого його завершення. Ми молимось за принесені Дари і за всіх нас, щоб ми змогли, від
усякого зла визволені, принести Богові достойну жертву. Також ми просимо у Господа всього, що
нам потрібно насамперед для нашого спасіння: святості на щодень, ангела-хоронителя, прощення
гріхів, всього корисного для нас і світу, праведного життя і доброї смерті. В часі цих усіх прохань
священик мовить молитву, щоб Господь вислухав наші молитви і прийняв нашу жертву, щоб на неї
і через неї на всіх нас зійшов Божий Дух.
Після єктенії наступає особлива мить, що є «церквотворчою», тобто вкотре виразно творить
з окремих вірних одну велику Божу родину – Церкву. Священик звертається до всіх зі словами миру,
а диякон закликає возлюбити один одного. Без миру не можемо приносити жертви Господу[8], а
без любові ніхто не може зватись Христовим учнем[9]. Осягнення Божого миру і Його любові та
ділення ними взаємно – одні з найважливіших умов для того, щоб ми могли бути учасниками
Тайної Вечері. За юдейським звичаєм, господар на трапезі вітав своїх гостей поцілунком. Тому й
священик найперше обмінюється цілуванням із Господом, прикладаючись до Чесних Дарів і
висловлюючи Йому слова своєї любові[10]. Після цілування Дарів усі служителі цілують один
одного, мовлячи «Христос посеред нас» – «І є, і буде», вказуючи цим, що тільки через любов Бог
може діяти в нас.
У ранній Церкві усі присутні в цей час обмінювались поцілунком миру[11]: всі виявляли
взаємну любов, наче члени однієї великої родини (кожен цілував свого ближнього: чоловіки –
чоловіків, жінки – жінок). На жаль, зараз оце мирянське цілування миру не відбувається: ми
перестали бути щирими один до одного і почуваємось відокремленими навіть у спільному ділі –
Літургії. Втім, є спільноти, де цей поцілунок відновлюють. Тепер, стоячи на богослужінні, ми
можемо якщо не відкрито, то хоча б у серці привітати і поцілувати усіх: друзів і ворогів, рідних і
близьких, знайомих і незнайомих. Ні для кого з них не має бракувати нашої любові, інакше Христа
між нами не буде[12].
Для чого ж ми любимо одне одного? Щоб між нами була єдність віри – ми маємо однодумно
визнавати Бога, єдиного у Тройці. Ми виражаємо це через читання Символу віри, тобто зображення
того, у що віруємо. Церква мала багато Символів віри, які, однак, знали тільки християни – навіть
оглашенні чули Символ щойно перед своїм хрещенням. Оскільки хрестили їх насамперед на Пасху,
то й Символ віри на богослужінні лунав тільки раз у рік. Щойно у V-VI століттях, через поширення
єресей, віровизнання було запроваджене до Літургії. У нашій традиції вживається Символ,
створений святими отцями Нікейського і Царгородського соборів. Часто ми не задумуємось над
важливістю цієї літургійної миті нашого віровизнання, бо вважаємо Символ віри лише якоюсь
сухою «сумою догм». Однак ми завжди маємо пам’ятати, якою ціною Церква отримала цей Символ.
За цю ісповідь віри на смерть йшли мученики і терпіли ісповідники, за неї духовні пастирі боронили
своїх овець від єретиків. Кожне слово Символу віри має звучати для нас наче заклик: чи віруєш так?
чи свідомий того, у що віруєш? чи готовий до смерті боронити свою віру? Наша віра не має для нас
бути завченим набором догматів і катехизмових правд – вона має бути щоденною реальністю
нашого життя. Християнин – це той, що повсякчас живе по вірі, а не тільки знає її ази.
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Ранні християни, збираючись у храмі, пильнували ретельно, щоб ніхто з поган чи
оглашенних не зостався у храмі, ані не намагався увійти до нього в часі принесення святої жертви.
Спільне цілування було також засобом до виявлення тих, які не є християнами. Саме до цього –
пильності з огляду на святість моменту – спонукає виголос «Двері, двері»: у давнину придверники
мусіли пильнувати церковні врата від того, щоб не входив невірний, бо Таїнство звершується
тільки для християн. Натомість дияконські слова «в премудрості будьмо уважні» вкотре
зосереджують нас на тому, що ми робимо зараз: готуємось до принесення Євхаристії.
Під час промовляння Символу віри священик підносить над Дарами воздух і повіває ним,
однак не знімає його повністю – щойно по завершенні ісповідання віри предстоятель знімає його і
відкладає набік. У цьому повіванні та знятті воздуха вбачають землетрус та відвалення каменю, що
сталися при Христовому гробі в часі Його воскресіння. Також ми можемо вбачати у відкладенні
воздуха символ того, що з приходом Христа минулися прообрази і люди відкрито прийняли вчення
про Бога у трьох Особах. Ми вже не маємо завіси, яка відділяє нас від Божих таїн: Слово Боже її
прориває, сходячи на землю і підносячи нас до неба.
Анафора
Наша Церква у своєму вжитку затримала дві старовинні євхаристійні молитви-анафори
(грецьк. возношення): свв. Василія Великого і Йоана Золотоустого. Оскільки вони є осердям
Літургій, то й самі Служби названо за іменами цих святителів. Літургії св. Василія служать десять
разів у році: на свято Обрізання Господнього і св. Василія Великого, у навечір’я Різдва Христового
та Богоявлення, у перші п’ять неділь Великого посту, у Великий четвер і Велику суботу. Літургія св.
Йоана звершується в усі інші дні, окрім алітургійних.
По завершенні Символу віри заклик диякона «Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо
уважні, щоб святе возношення в мирі приносити» підводить нас до головної молитви Літургії. За
мить ми будемо творити благодарення Отцеві через Його Сина у Святому Дусі, тому маємо
достойно стояти у поставі Божих дітей. На слова диякона ми відказуємо «Милість миру, жертву
хвалення», бо приносимо жертву, яка принесла мир для всього світу; жертву, яка єдина може бути
достойною хвалою Богові. Священик звертається до вірних привітом-благословенням св. апостола
Павла[13], випрошуючи для них, щоб дари кожної з Осіб Святої Тройці – благодать, любов і
сопричастя – перебували з нами. Вірні відповідають тим самим і предстоятелеві. По цьому
священик з піднесеними руками закликає всіх присутніх піднести вгору свої серця, а вірні
відповідають, що вже піднесли їх до Господа. Священик виголошує: «Благодарім Господа!» Заме
звідси починається наша подяка-благодарення Богові за все, що Він нам дарував і задля нас
звершив. Погоджуючись із цим священичим закликом, вірні відповідають «Достойно і праведно»,
тобто ми дійсно маємо за що дякувати, бо Господь, поклоняємий у Святій Тройці, достойний нашої
подяки.
Під час співу цього гімну предстоятель починає молитву анафори, творячи благодарення
Богові. У давнину її читали вголос, щоб усі могли чути спасенні діяння, за які дякуємо нашому
Творцеві і Спасителеві. Перша частина цієї молитви (від початку до виголосу «переможну пісню…»)
зветься prefatio, тобто вступ, передмова – у ній ми споминаємо всі Божі діяння, вчинені для нас
споконвіку. Ми славимо незбагненного, невидимого, неосяжного і присносущого[14] Отця з Його
Сином і Святим Духом, який нас створив, підніс від гріха і дарував Своє Царство. Ми дякуємо Йому
за те, що хоч і перед Ним повсякчасно служить многота ангелів, Він приймає службу благодарення
і з наших рук. Ця перша частина анафори завершується гімном «Святи, свят, свят…», співаючи який,
ми єднаємось із серафимами у прославі Божій[15], додаючи від нас слова, якими вітали Христа
єврейські діти: «Благословен, хто йде в ім’я Господнє!»[16]. Ми вітаємо Того, хто сам є служителем
Таїнства, хто невидимо Сам звершує Літургію, Священика і Жертву, який перебуває між нами і
благодарить Отцеві.
Перед серафимською піснею диякон знімає звізду із дискосу, постукуючи нею об чотири його
боки, наче долучуючи цей дзвін до ангельського співу, а предстоятель продовжує молитву анафори
спомином (анамнезою, від грецьк. анамнезис - спомин) приходу на землю Господа Ісуса і Його
останньої Вечері, на якій Він установив Таїнство Нового Завіту. Священик звіщає про те, як
Спаситель в ночі перед страстями прийняв хліб і чашу з вином, благодарив Отцеві, благословив їх і
роздав учням, кажучи, що це – Його тіло, що ламається, і кров, що проливається, жертвувані задля
нас на відпущення гріхів. Наше «Амінь» після слів установлення є підтвердженням нашої віри у це
спасительне Христове діяння, яке ми споминаємо на Літургії. Він дав нам таку заповідь: творити це
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на спомин про Нього, тому й ми, поминаючи Його смерть, воскресіння, вознесіння і друге пришестя,
згадуємо всього Христа – померлого, воскреслого, вознесеного, який сидить у славі і судить світ.
Ми приносимо Богові предложені Дари. Ми не можемо принести Богові нічого такого, що не
було б від Нього. Самі Дари не є наші: Він нам їх дарував попередньо; ми також не є самі для себе:
живемо для Господа і в Господі, бо ми є Його. Як Єдинородний Син з Отцем – єдині, так і ми – Церква,
тіло Христове – єдині з Отцем через Христа, нашого Голову. Тому й сповнюємо заповідь Господню
– чинимо благодарення Отцеві за увесь світ Христовими тілом і кров’ю. На спомин хресної жертви
диякон підносить Дари вгору, а ми оспівуємо, благословимо і благодаримо Господа за все, що Він
задля нас вчинив і чинить. Ми молимось Йому, і Він вислуховує нашу молитву, бо на престолі
лежить тіло Його Сина – єдина угодна Отцеві жертва.
Одразу після возношення священик молиться до Отця, щоб зіслав Святого Духа на всіх
молільників і на Дарами, що є на престолі. Ця мить зветься епіклезою (грецьк. прикликання).
Животворящий Дух Божий, якого призиваємо в цю мить, є наче дощ, що падає на засіяне зерно –
Господні установчі слова – і спричиняє його ріст у Царстві Небесному. Ми просимо Бога, щоб Чесні
Дари не були безплідними, але перемінились і вони самі, і ми через них. Святі Дари мають стати
причасникам знаряддям до освячення: протверезити душу і очистити від гріхів, поєднати зі Святим
Духом, дарувати сміливість перед Богом (тобто дар синівства Божого – згодом перед «Отче наш»
звучатиме заклик до Бога, щоб дозволив нам зі сміливістю називати Його нашим Отцем).
Одразу після епіклези служитель молиться за всіх людей – живих і успопших. Насамперед за
тих, що вгодили Богові у Старому і Новому Завітах – праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів,
проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посників та за всіх, що у вірі спочили.
Христова жертва послужила спасінню всіх людей, тому ми згадуємо у молитві всіх святих, творячи
Богові благодарення за те, що Він діяв через них, і просячи в них молитов за нас.
Насамперед ми молимось за Пресвяту Богородицю – Матір Безначального Слова, пречисту і
пресвяту. Її ще перед народженням Отець готував на оселю Своєму Синові, якого вона діянням
Божого Духа зачала у дівичому лоні. Вона перша предстоїть у молитві за світ, тому християни
справедливо шанують її, чеснішу від Херувимів і славнішу від Серафимів, просячи її молитов за
власне спасіння. Другим на молитву прикликається найбільший з народжених від жінок – св. Йоан
Хреститель, «дружба Жениха» Христа. Слідом за ним молимось за святих Апостолів, через яких
Господь «уловив вселенну» Євангелієм. Тут же служитель поминає також того святого, який
прославляється у день служіння Літургії – зазвичай церковний календар складають дні кончини
святих, тому Церква закликає святих молитися до Бога у свій «день народження» для неба.
Разом зо всіма святими поминаються також всі усопші – наші рідні, близькі, знайомі, друзі й
вороги, знані і незнані нам; всі вони достойні молитви Церкви, бо померли в надії на воскресіння і
вічне життя. Ми не знаємо, хто з них вже є залічений до небесної слави, а хто ще готується туди
увійти, тому молимось за всіх них: за одних про відпущення гріхів, а за інших – про успішність їхніх
молитов за нас.
Під час поминання святих і усопших відбувається кадіння святого престолу. Спалення
ладану в цей момент є нашим приношенням за усопших і, воднораз, є суголосним із молитвами
святих, які символізує ладан у Одкровенні: «І ангел інший прийшов і став при жертовнику, маючи
золоту кадильницю, і дано йому тиміяму множини, щоб поклав з молитвами всіх святих на
жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих, від руки
ангела, перед Богом.» (Апок. 8:3-4).
Після усопших служитель заносить молитву за всіх живучих на світі. Насамперед молиться
за святу вселенську Церкву і за наш народ, його правління і військо, щоб ми могли під проживати у
благочесті і чистоті. Поіменно возносяться імена церковних ієрархів, щоб вони вірно керували
духовним стадом словом істини Господньої. Служитель поминає всіх тих, хто поручились його
молитві. Ми разом з ним молимось також за наше місто чи село і за всі благовірні міста і країни
світу. Молимось за потребуючих – подорожніх, недужих, страждаючих і полонених. Молимось за
доброчинців, благодійників церковних і помічників убогих, та й за всіх нас, щоб Господь послав нам
Свої милості.
Символічним підсумком усіх цих поминань служать слова «І всіх, і все». Цими словами у
давнину диякон завершував читання диптихів – табличок з іменами живих і усопших. Цей виголос
якнайкраще підкреслює універсальність молитви Церкви – вона як добра Мати нікого не позбавляє
своєї опіки і пам’ятає про всіх.
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Що треба знати про Пресвяту Євхаристію
Для чого брати участь у Євхаристії та як гідно підготуватися до Причастя? Хто і як може
його приймати? Про євхаристійні приписи Греко-Католицької Церкви розповідає о.Йосафат
Бойко ВС. У деяких пунктах традиція Греко- та Римо-Католицьких Церков відрізняються.
Слово «таїнство» лат. походження «sacramentum» — «таємниця», не вживалось у Новому Завіті, але
Церква використовує це слово для означення сили і благодаті, якими Господь обдаровує людину
через видимі знаки. Отже, Свята Тайна чи Таїнство — це видимий знак невидимої Божої ласки.
Таїнства Нового Завіту установлені Христом, і їх є сім: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія,
Покаяння, Подружжя, Священство і Єлеопомазання.
Євхаристія посідає головне і особливе місце як «Таїнство таїнств», тому каже св. Тома Аквінський:
«Усі інші таїнства спрямовані до неї, як до своєї мети».
Що таке Свята Тайна Євхаристії?
Пресвята Євхаристія чи св. Причастя — це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. «Пресвята
Євхаристія — джерело і вершина всього християнського життя. Усі інші таїнства, як і всі церковні
служіння та діла апостольства, пов’язані з Євхаристією і до неї спрямовані. Бо Євхаристія містить у
собі весь духовний скарб Церкви, тобто Самого Христа — нашу Пасху» (ККЦ, 1324).
Хто, коли і для чого встановив Святу Тайну Євхаристії?
«Наш Спаситель на Тайній Вечері, тієї ночі, коли Його було видано, встановив Євхаристійну Жертву
Свого Тіла і Крові, щоб увічнити жертву Хреста впродовж віків, аж до Свого приходу» (ККЦ, 1323).
«Ісус вибрав час Пасхи, щоб сповнити те, що Він заповів у Капернаумі: дати Своїм учням Своє Тіло і
Свою Кров: «І, взявши хліб, віддав хвалу, переломив, дав їм і мовив: «Це Моє Тіло, що за вас віддається.
Чиніть це на Мій спомин». Так само чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це Новий Завіт у Моїй крові,
що за вас проливається» (Лк. 22,7- 20) (ККЦ, 1339).
Христос доручив Церкві відправляти Євхаристію, приносити безкровну жертву на спомин його
смерті і воскресіння і отримати запоруку вічного життя.
Хто може відправляти Євхаристію і що для цього потрібно?
«Тільки законно висвячені священики можуть головувати в Євхаристії та освячувати хліб і вино,
щоб вони стали Тілом і Кров’ю Господа» (ККЦ, 1411). Священики і єпископи діють в Особі Ісуса
Христа та від імені Церкви. Диякони самі не можуть цього робити.
Для відправи необхідно мати пшеничний хліб та виноградне чисте вино.
Для чого нам потрібно приймати Святе Причастя?
«Святе Причастя Тіла і Крові Христа збільшує єдність того, хто причащається, з Христом, відпускає
йому легкі гріхи й охороняє від тяжких гріхів. Оскільки зміцнюються узи любові між Христом і тим,
хто причащається, прийняття цього таїнства зміцнює єдність Церкви — містичного Тіла
Христового» (ККЦ, 1416).
«Любов, яку Євхаристія запалює в нас, охороняє нас від майбутніх тяжких гріхів. Чим більше ми
беремо участь у житті Христа і чим більше поглиблюємо приязнь з Ним, тим важче нам розірвати
цю єдність з Ним через смертельний гріх. Євхаристія не призначена для прощення смертельних
гріхів…» (ККЦ, 1395).
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Які є умови гідного прийняття Святого Причастя?
а. Перебувати у стані благодаті — без важкого гріха
«Той, хто хоче прийняти Христа у євхаристійному Причасті, повинен бути в стані благодаті. Якщо
людина свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна приступати до Євхаристії, не
отримавши попередньо відпущення гріхів у таїнстві Покаяння» (ККЦ, 1415).
«Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за Тіло і Кров Господню.
Хай, отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» (1 Кор. 11, 27-28).
Хто свідомий тяжкого гріха, повинен приступити спочатку до Сповіді, а відтак причащатися.
б. Дотриматись євхаристійного посту
«Щоб належно приготуватися до прийняття цього таїнства, вірні повинні дотримуватися посту,
приписаного своєю Церквою» (ККЦ, 1387), тобто щонайменше одну годину перед святим
причастям. Вода і ліки перед святим причастям не порушують посту.
в. Усвідомлювати, КОГО приймаємо у Причасті
«У Євхаристії перебувають «правдиво, дійсно і сутнiсно, Тіло і Кров, поєднані з душею і Божеством
Господа нашого Ісуса Христа, а отже, цілий Христос… Ця присутність називається реальною (realis),
не винятково, ніби всі інші присутності не є «реальними», а передусім тому, що вона є сутнісною
(substantialis) і через неї Христос, Богочоловік, присутній абсолютно цілий і цілісний» (ККЦ, 1374).
Св. Йоан Золотоустий говорить: «То не людина чинить, що принесені дари стають Тілом і Кров’ю
Христа, а Сам Христос, що був розп’ятий за нас. Священик, що вимовляє ці слова, представляє
Христа, але сила і благодать — від Бога. «Це є Тіло Моє», — каже Він. Це слово перетворює принесені
дари».
Християни визнають, що під видами хліба і вина присутнє Тіло і Кров Ісуса Христа, хоча на вигляд
і на смак Святі Тайни є як звичайний хліб і звичайне вино.
Як часто потрібно приймати Святе Причастя?
«Церква активно рекомендує вірним приймати святе Причастя кожного разу, коли вони беруть
участь у відправі Євхаристії; Церква їх зобов’язує це робити щонайменше раз на рік» (ККЦ 1417).
Чи можна причащатися кожного дня?
Не те чи можна, а навпаки радо заохочується і є дуже добре причащатися щоденно. Ця практика
щоденного святого причастя тривала в Церкві до V століття. Згодом цей звичай занепав під
впливом відчуття негідності.
Св. Йоан Золотоустий докоряє тим, які, будучи на святій Літургії, не причащаються: «Надармо
приноситься повсякденна Жертва, надармо стоїмо при престолі, а ніхто не приступає до святого
причастя… Як можна бути на Літургії і не приймати святих Тайн?» (Гомілія 3, на послання до
Ефесян).
Чи треба сповідатися перед кожним Св. Причастям?
До частого чи навіть і щоденного Причастя не є потрібно сповідатися кожного разу. Малі провини
не є перешкодою до св. Причастя, якщо при цьому причасник збуджує в собі щирий жаль за
провини.
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Як потрібно підготовлювати себе до прийняття Святого Причастя?
– Постом, молитвою та ділами милосердя для ближніх;
– Примирившись з ближніми (родиною, сусідами…);
– Збуджувати жаль за скоєні гріхи;
– Іспитувати совість відносно присутності гріха;
– Зберігати мовчанку та не розглядатися по церкві;
– Мати пристойний і гідний зовнішній вигляд (скромний одяг та культурну поставу тіла);
Хто не може приймати Святого Причастя?
•

•

•
•

Не можуть приймати неохрещені. Св. Юстин (+166) каже: «Нікому іншому не дозволено
брати участі в Євхаристії, як тільки тому, хто вірує в істину нашого вчення і омився у Святім
Хрещенні».
Не можуть приймати св. Причастя ті, хто є в стані важкого гріха. Важкий гріх є тоді, коли
людина переступає Божу або Церковну заповідь у чомусь дуже важливому, свідомо і
добровільно.
Не може приступати до приймання Святих Тайн той, хто привселюдно, публічно поводить
себе недостойно.
Ця заборона у Канонічному праві найперше стосується тих вірних, які живуть на віру
нехтуючи Святою тайною Подружжя, або тих, хто розвівся та співживе з іншою людиною»
(ККСЦ, 712).

Чи дозволено приймати причастя малим дітям?
Приймати Св. Причастя малим дітям без потреби Сповіді у Греко-Католицькій Церкві є дозволене.
«Сакраментальне впровадження в таїнство спасіння звершується прийняттям Пресвятої
Євхаристії, тому Пресвята Євхаристія повинна уділятися після Хрещення і Миропомазання
якнайскоріше згідно з приписом партикулярного права власної Церкви свого прав» (ККСЦ, 697).
«Євхаристія — це хліб життя, і дітей треба постійно ним годувати від часу Хрещення, щоб вони
духовно зростали. Спосіб їхньої участі у Євхаристії відповідає їхній спроможності: спочатку він буде
відрізнятися від того способу, що в дорослих, не минучи менш свідомо і менш раціонально, але
поступово буде розвиватися через благодать і педагогіку таїнства, зростаючи аж до «звершеності
мужа, до міри повного зросту повноти Христа» (Еф 4, 13)». («Інструкція застосування літургійних
приписів ККСЦ», Конгрегація у справах Сх. Церков).
Будучи відповідальними за духовний стан дітей, батьки найперше повинні дати приклад доброго
християнського життя, а, отже, і приймати Святі Тайни та пильнувати, щоб діти поступово вивчали
правди віри.
Чи дозволено причащатися жінкам у період місячного очищення?
У Старому Завіті у євреїв, жінка, яка має кровотечу, відділялася від громади, тому що всякий дотик
до неї в цей час означав для них культову, молитовну нечистоту і також таким чином вона могла
осквернити храм (Лев 15, 19). У Новому Завіті є інший погляд на це: ніяка тілесна нечистота не
робить нас морально і молитовно нечистими. Створені Богом, говорить св. Атанасій Великий, ми
«не маємо в собі нічого нечистого, але оскверняємося тільки тоді, коли гріх чинимо». Отже, жінка в
такі періоди може приступати до св. Причастя, якщо вільна від гріха.
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Як потрібно поводити себе в часі Причастя?
— Заздалегідь робимо на собі знак святого хреста;
— Руки складаємо хрестоподібно на грудях;
— Підійшовши до чаші, називаємо своє імя;
— Широко відкриваємо уста та відхиляємо голову назад, при цьому не закриваючи очей, щоб не
похитнутися і, щоб священик не опустив святих Тайн;
— Уста можемо закривати після того, коли священик забере ложечку з уст; ложечку не можна
облизувати;
— Святі тайни потрібно споживати відразу;
— Якщо є потреба, можна скористатися рушничком, що його тримає священик, і витерти уста;
— Не можна торкатися чаші руками і цілувати руку священика;
Як причащатися: стоячи чи навколішках?
Літургійно правильно приймати Святе Причастя стоячи. До такого способу приймання Святих
Дарів, як не дивно нас закликає сам священик, коли каже: «Зі страхом Божим і з вірою приступіть»,
а не приклякніть. Також після причастя диякон співає: «Прості прийнявши Божественних…
Христових Тайн, достойно благодарім Господа». Слова «прості прийнявши» власне означають, що
ми прийняли Святі Тайни в простій поставі.
Чому стоячи? Відомо, що стояча постава є символом торжества, перемоги та радості. Натомість
постава на колінах є знаком розкаяння, покути та жалю. Отже, приймати Святе причастя ми не
повинні з відчуттям розпуки чи розкаяності, бо каємося ми у Сповіді, а Причастя приймаємо з
трепетом, вірою та зі страхом, але одночасно з радістю, адже момент причастя на Службі Божій
знаменує ніщо інше, як Воскресіння.
Однак варто пам’ятати також і про «другу сторону медалі». Є храми, де клякання під час причастя
стало вкоріненим звичаєм, тому важливо є поважати ці звичаї, і дбати, щоб наша поведінка у храмі
не призвела до згіршення, чи до пустих суперечок, що часто виникають на цьому ґрунті.
Чи дозволено причащатися в римо-католицьких та православних храмах?
«Католицькі служителі дозволено уділяють святі тайни тільки вірним католикам, які їх подібно
дозволено приймають тільки від католицьких служителів» (ККСЦ, 671, §1). Ми належимо до
Католицької Церкви, тому сповідатися і причащатися в римо-католицьких храмах нам є дозволено,
якщо немає можливості звернутися до священика нашого обряду.
Що стосується Православної Церкви: «Якщо цього вимагає необхідність (небезпека смерті) або
радить справжня духовна користь, то вірним католикам, які фізично або морально не мають змоги
звернутися до католицького служителя, дозволяється приймати святі тайни Покаяння, Євхаристії,
та Єлеопомазання хворих від некатолицьких (православних) служителів» (ККСЦ, 671, §2)
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 7 травня: Св. мч. Сави Стратилата – воєводи
09:00
+Ірина Наконечна - Любомир і Галина Пиріг (255)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 8 травня: Неділя Мироносиць. Св. апостола і євангелиста Марка
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для матерів
За здоров’я та Боже благословення для Ірини, Олександра, Андрія, Мирослави,
Мирослава, Олега, Надії і Тараса
За здоров’я і щасливе повернення з війни Романа Лютого
За здоров’я і щасливе повернення воїнів-захисників Василя, Андрія, Максима
та Данила
Понеділок, 9 травня: Св. священомученика Василія, єп. Амасійського
08:00
Особливе прохання
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Вівторок, 10 травня: Св. священомученика Симеона, родича Господнього;
Преподобного Стефана, єп. Володимир-Волинського
08:00
Особливе прохання
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Середа, 11 травня: Свв. апп. Ясона й Сосіпатра. свв. мчч. Дади, Максима й
Кинтиліяна
18:00
За померлих родичів - Олег Ковальський та Галина Малинович
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 12 травня: Свв. дев’ятьох мчч., що в Кизиці. Прп. Мемнона, чудотв.
08:00
Особливе прохання
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 13 травня: Св. апостола Якова, брата св. Йоана Богослова.
08:00
Особливе прохання
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Субота, 14 травня: Св. пророка Єремії
09:00
+Ірина Наконечна - Любомир і Галина Пиріг (256)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 15 травня: Неділя Розслабленого. Св. Атанасія Великого, архиєп.
Олександрійського.
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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