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Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I-го Вселенського Собору 
Перший антифон 

Стих 1: Небеса повідають славу Божу,* творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 18,2). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 2: День дневі передає слово* і ніч ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх* і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

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

 
Третій антифон 

Стих 1: Господи, силою Твоєю возвеселиться цар* і спасенням Твоїм возрадується вельми. 

Тропар (г. 8): Благословен єси, Христе Боже наш,* що премудрими рибаків явив,* зіславши їм Духа 
Святого,* і ними уловив вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі. 

Стих 2: Бажання серця його дав Ти йому* і хотіння уст його Ти не відмовив йому (Пс. 20,3). 

Тропар (г. 8): Благословен єси, Христе Боже наш,* що премудрими рибаків явив,* зіславши їм Духа 

Святого,* і ними уловив вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі. 

Стих 3: Бо попередив Ти його благословенням благостинним,*  

поклав Ти на голові його вінець із каменя цінного (Пс. 20,4). 

Тропар (г. 8): Благословен єси, Христе Боже наш,* що премудрими рибаків явив,* зіславши їм Духа 

Святого,* і ними уловив вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі. 

Вхідне:  

Вхідне: Вознесися, Господи, силою Твоєю,* оспівуватимемо і співатимемо сили Твої (Пс. 20,14). 

Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже наш,* що премудрими рибаків явив,* зіславши їм Духа 

Святого,* і ними уловив вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і ма віки вічні. Амінь.  

Кондак, глас 8: Коли Ти, зійшовши, язики змішав,* розділив Ти народи, Всевишній.* Коли ж 

вогненні язики Ти роздавав,* у з’єднання всіх Ти призвав.* I одноголосно славимо Пресвятого Духа. 

Замість Трисвяте... 

Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя (3). 

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

У Христа зодягнулися. Алилуя. 
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя. 

Прокімен, глас 8:  

На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). 

Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 18,2). 
На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). 
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Діянь святих апостолів читáння 2, 1-11. 

В той час, коли настав день П'ятдесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався 

зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились 

їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали 
говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди 

з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась сила народу і хвилювалася, бо кожний 

чув, що вони говорили його мовою. Всі, остовпілі, дивувались і один до одного казали: Хіба ось всі 

це не галилеяни, що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, 

еламії і мешканці Месопотамії, Юдеї й Кападокії, Понту й Азії, Фригії й Памфілії, Єгипту й околиць 

Лівії, що біля Кирени, римляни, що прибули, юдеї і прозеліти, критяни й араби – як ми їх чуємо, як 

вони нашими мовами возвіщають величні діла Божі? 

Алилуя, глас 1:  

Словом Господнім небеса утвердилися і духом уст Його вся сила їх (Пс. 32,6). 

Стих: З неба споглянув Господь, видів усіх синів людських (Пс. 32,13). 

Від Йоана святого Євангелія читáння (7, 37-52; 8, 12). 
Останнього великого дня свята стояв Ісус і скликнув на ввесь голос: Коли хто спраглий, нехай 

прийде до мене й п'є! Хто вірує в мене, як каже Писання: ріки води живої потечуть із нутра його. 

Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов бо був ще Дух 

Святий, тому що. Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді 
пророк. Інші говорили: Він – Христос. Ще інші мовили: Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано 

в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид? І виник роздор 

через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись 
слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають: Чому ви його не привели? Слуги відповіли: 

Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали: Чи й ви дали себе звести? 

Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий цей народ, що не знає закону! 

Озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, один з них: Хіба закон наш судить чоловіка, 
не вислухавши його спершу й не довідавшися, що він робить? Ті йому у відповідь сказали: Чи й ти 

з Галилеї? Розсліди й побачиш: з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус кажучи: 

Я – світло світу. Хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. 

Замість Достойно:  
Величай, душе моя, в трьох особах суще єдине божество. 

Ірмос, глас 4: Радуйся, царице, матеродівственна славо, всякі бо легкомовні благоговірливі уста 

промовити не можуть, щоб Тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб Твоє рождество 

розуміти. Тому Тебе одноголосно славимо. 

Причасний:  

Дух Твій благий наставить мене на землю праву. Алилуя, тричі. 

 

 

 

 



   
 

 4 of 20  
 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН 

Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

ЗМІНА ДУШПАСТИРІВ: Згідно рішення митрополита Бориса, з 1 серпня 2022 року новим 

парохом нашої парафії буде отець Василь Харук, і отець Остап Микитчин залишається далі але вже 

як сотрудник парафії. 

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНОМУ! У неділю, 5 червня маленький Михайлик Лев Михайлів був 

охрещений, миропомазаний та отримав св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Михайлика - 

Тараса та Богдану, та хресних батьків Руслана Дяків та Наталю Басик з цим великим днем і бажаємо 

усім міцного і доброго здоров’я, довголіття, радості, щастя, добра та усіх ласк і гараздів на многії і 

благії літа! 

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній 

залі після першої та другої Святої Літургії, 12 червня. 

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

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.  

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 
• ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та 

обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр. 
• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно 

перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто. 
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія. 
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання 
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу. 

• НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку 
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто. 

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

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти 
Ми пили алкоголь і страждали від нього.  Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу 
пристрасть до алкоголю, й навчитися жити тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш. 

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 

 Тарас +1 (267) 902-9217;         http://aa.lviv.ua 

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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Складаємо велику і щиру подяку усім, хто допоміг організувати 

парафіяльний Український Фестиваль “Mykhaylivka stands with 

Ukraine”: організаційному комітетові, членкам Сестрицтва Св. Анни 

на чолі з Галиною Чорною, членкам спільноти “Матері в Молитві” на 

чолі з Іриною Дорош, Українському Братству Молоді, Українська 

Молодь Христові, усім парафіянам, парафіянкам та друзям парафії, 

членам імпрезового та фінансового комітетів Парафіяльної Ради на 

чолі з Ігорем Сидоряком!  Нехай Господь Бог благословить Вас 

стократно своїми щедрими дарами і благами на многії і благії літа!   

 

 

 

 

Від імені парафіяльного Сестрицтва Св. Анни, спільноти "Матері в 

Молитві", Парафіяльної Ради та організаційного комітету фестивалю, 

хочемо щиро подякувати усім спонсорам, продавцям, жертводавцям, 

надзвичайно талановитим виконавцям творчих колективів, 

танцювальному ансамблю “Волошки”, шановним гостям з різних штатів 

та країн, що завітали на наш фестиваль під назвою “Mykhaylivka stands 

with Ukraine” і зробили його направду незабутнім та особливим.   
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ЗАПРОШУЄМО НА АВТОБУСНУ ПОЇЗДКУ ТА ВІДВІДИНИ  

НАЦІОНАЛЬНОГО АКВАРІУМУ У БАЛТІМОРІ 

 

 

 

КОЛИ:    НЕДІЛЯ, 26 ЧЕРВНЯ, в 9:30 ранку (від’їзд з парафії) 

МІСЦЕ НА АВТОБУСІ:      50 доларів 

КВИТКИ ДО АКВАРІУМУ: від 3 до 11 років - 30 доларів 

від 12 до 64 років - 40 доларів 

від 65 років і старші - 35 доларів 

 

УСІХ БАЖАЮЧИХ ПРОСИМО ЗГОЛОШУВАТИСЯ ДО ВЛАДИКИ АНДРІЯ ДО НЕДІЛІ, 19 ЧЕРВНЯ, 

ТЕЛЕФОНОМ (267.303.8041), електронно (andriychyk@hotmail.com) або особисто. 

 

mailto:andriychyk@hotmail.com
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Цьогорічний літній табір “Веселі Канікули з Богом” 

розпочнеться у понеділок, 20 червня, і триватиме до п’ятниці, 8 липня 

Головна тема табору - “Ми йдемо з Христом” 

 

Приблизний розклад: 

08:00-09:00 - Зустріч дітей;  

09:30 - Сніданок;  

10:00 - Руханка, банси;  

10:30 - Катехизація, праця в групах;  

12:00 - Літургія і наука вл. Андрія;  

13:15 - Обід;  

14:00 - Вільний час;  

14:30 - Спорт;  

16:00 - Підвечірок;  

16:30 - Пісні, банси, підсумок дня;  

17:00 - Прощання з дітьми;  

18:00 - Кінець таборового 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! 
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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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ПРОПОВІДЬ НА СВЯТО ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

о. Іван Музичка 

Коли Ти, зійшовши, язики змішав, розділив Ти народи, Всевишній; коли ж вогненні язики ти роздав, 

у з’єднання всіх Ти призвав, і одноголосно славимо Пресвятого Духа! 

Це слова простенької немов поезії, що зветься кондак, сьогоднішнього празника Зіслання Святого 

Духа, яку написав славний поет початку шостого століття в Царгороді — диякон Роман, званий 

Сладкопівець. Він лишив велику збірку поем, які згодом увійшли у Літургію, і деякі з них ми 

співаємо й досі. Роман був глибоким знавцем св. Письма і мав великі поетичні здібності. В 
сьогоднішньому кондаку, що значить коротка пісня, він получив дві події в історії спасення. 

Перша подія, на яку Роман натякає, є доволі важка для пояснення. В Книзі Битія, в главі 

одинадцятій розказується, як одне плем’я, поселившись в краю Шінеар, задумало побудувати місто 

і височенну вежу аж до неба, щоб здобути собі славу і не розсипатись по всій землі. Цей цікавий 

опис, як і всі інші в попередніх главах, має характер релігійний, а не, як дехто думає, що це опис, як 

постали різні мови і різні народи-нації у світі. Той, що зладив це оповідання про вавилонську вежу, 

не мав на думці постання народів. У десятій главі перед тим вичислені численні народи, які 
появились по потопі від Ноя із трьома увагами, що кожний з тих народів мав свою мову. Коли 

починає одинадцяту главу словами, що вся земля мала одну мову, ідеться тут про думку, що все 

таки у великій різнородності народів, і мов тії народи мали спільну мову у відношенні до Бога. 

Бажання збудувати місто і вежу в ньому і з тим здобути собі славу, — то намагання людини по 
потопі знову усамостійнитись від Бога при помочі науки, будівництва і мистецтва легко створити 

все, що можна людині задумати, шукати нових винаходів і нового способу життя без Бога. Св. Павло 

говорив до вчених греків на Ареопагу: «Бог сотворив з одного ввесь людський рід, щоб жив по 

всьому лиці землі, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали 
Бога» (Ді. 17,27). 

У Вавилоні, де родиться нова культура і цивілізація, починається це людською химерністю без Бога. 

І нічого з тієї будови не вийшло. Не закінчили її, і той, що це писав, мав на думці славний 
незакінчений зігурат, який відкопали недавно сучасні археологи. Єврейський історик-хронікар з 

деяким насміхом в тоні описує це в тодішнім стилі з думкою: без Бога нічого не зробиш, проти. Бога 

виступиш, і твоє діло обернеться у велику нісенітницю, наче б у всіх будівничих помішалося в 

голові і замість їхньої мови вийшло пусте белькотіння. Слово Вавилон — Бабель можна пояснити 
як «баб-ілі» — ворота до неба, або, як зробив це єврейський хронікар, — від слова «баляль» — 

белькотати, базікати, торохтіти. Тут св. Письмо не хоче нас вчити філології, а йдеться про 

релігійний зміст і думку: поза Божою волею нічого не стається. Коли народи по потопі замишляють 

здобути собі славу своїм розумом, містом, вежами і будівлями, Господь готує іншу силу і славу для 
них і їхнього нерозуму: зараз у наступній, дванадцятій, главі розказується про покликання Авраама, 

з якого вийде нарід, славний не будівлями, культурою чи мілітарною силою, а тим, що з нього вийде 

благословення для всіх народів в особі Спасителя світу, який не помішає думки, замисли народів, 
не роз’єднає їх, не поставить одних проти других, а пішле Духа Святого, який об’єднає народи в одну 

думку, одне серце, одну родину. То станеться приходом Ісуса Христа Спасителя і Святим Духом, і 

цей Дух буде діяти через Церкву — спільноту Христову, яка буде носити Його ім’я. Ось такий 

глибокий зміст кондака диякона Романа про другу подію, яка об’єднає, відродить людство, що хоче 
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жити без Бога: зійшовши між народи у Вавилоні, думки їхні, мова змінились і постав поділ і 

замішання між народами, коли ж зійшов Святий Дух у день П’ятдесятниці у виді огнених язиків, 

Господь призвав усіх до єднання, одности! В тому пам’ятному моменті-події не говориться про одну 

мову. Навпаки! Апостоли почали говорити мовами, які розуміли всі присутні з різних провінцій 
римської імперії! Всі дивувались, а дехто думав, що апостоли п’яні, і проповідь Петра усіх 

заспокоїла. Справа не в мові, а в тім, що всі її розуміли! У нащадків Ноя була єдність думки, взаємне 

розуміння. Чи не кажемо часами і тепер: з тим чоловіком?чи з тією партією не можна знайти 

спільної мови?.. 

Ісус посилає Святого Духа на апостолів і людство, щоб покликати усіх до єдности духа, мислі, 

прямувань, змісту і Божих норм життя. Постало велике замішання з культур і цивілізації, які 

згубили Бога, перестали Його потребувати. Існує в історії хтось, що показує на забуту вартість 
життя, без якої те життя буде нісенітницею. Тією вартістю є Бог і прямування людини до Нього. 

Шукаючи Його, блукаючи без нього, людство може знайти його тільки в особі і через Христа і в його 

Церкві, в якій діє Святий Дух — життя податель, скарб усіх дібр і освячення душ наших! Він — 

Святий Дух — є між нами, кермує Церквою і її провідниками апостолами-єпископами, 
провідниками, її місіонерами й усіма людьми доброї волі. 

Д.Б. і С! Велике замішаня постало у щоденному житті в сучасної людини. Справжній Вавилон 

навколо нас, зокрема на моральному полі. Другий Ватиканський Собор описує цей стан: «Сьогодні, 

відмінно як у минувшині, не є вже чимсь то незвичайним і особистим заперечувати Бога і релігію 
або на них не зважати: бо сьогодні нерідко це вважається начебто вимогою наукового поступу або 

якогось то нового гуманізму. В багатьох країнах усе це проявляється не тільки у поглядах 

філософів, але має широкий вплив на літературу, мистецтво, на пояснювання гуманістичних та 
історичних наук, а то й на самі суспільні закони, викликуючи в багатьох замішання».  

Коли Святий Дух зійшов на апостолів, то була мить, що їх усі розуміли, слухали і по проповіді усі з 

острахом і тривогою питали: «Що нам робити, мужі і браття?» (Ді. 2, 37). У відповідь Петро каже: 

«Прийміть Христа у св. Хрещенні і покаянні і приймете дар Святого Духа!» 1 закінчує: «Рятуйтеся 
від цього лукавого поріддя!» (Ді. 2, 40). 

Історія має докази на дію Св. Духа. Це християнська культура і цивілізація, яка почала творитись з 

проповіддю апостолів. Це культура, якої центром був Бог. Від Нього людина отримала великі дари, 

пізнала свою гідність дитини Божої, свою велику духовну силу у безсмертній душі, побачила себе, 
як співробітника Божого в ділі сотворення, Побачила своє єдине щасливе життя у Бозі, у вічності, 

побачила себе у великій родині Божій і людській з великими правами і обов’язками. Історія 

потрапить нас про дію Святого Духа повчити і показати, що будьколи людина хотіла будувати у 

своїй гордості і засліпленні свої «міста», свої «вежі» і старалась здобувати собі слави, а не 

проголошувати Божу славу своїми ділами, тоді приходили гіркі занепади всього, а на першім місці 

занепад самої людини, вона ставала не щасливим «рабом Божим», а рабом своїх співбратів-людей, 

рабом своїх пристрастей, рабом мамони, рабом себелюбства, що в цілості створило її не істотою з 
Божим образом, а дивоглядом між сотворіннями. 

Ліком для світу і дальше є єдино Святий Дух, його поміч і його дія. Не прислухуватись до його 

благодатного шуму, як тоді в Єрусалимі в часі його приходу на апостолів, означає створити новий 

Вавилон у своїй душі, в своїй родині, громаді і в світі, створити замішання, в якому з високих веж 
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ген аж до неба остануться тільки руїни незавершених смішних людських старань без Божого 

благословення і помочі. 

Святий Дух є між нами, і про його цілющу силу треба просити, з нею жити і творити. Просім його 

безнастанно: «Царю Небесний, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя 
подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, Благий, душі наші. Амінь».  

 

ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА: НАРОДЖЕННЯ БОЖОЇ ЛЮДИНИ І БОЖОГО НАРОДУ 

Сьогодні Церква відзначає один із найсвітліших і найрадісніших празників – Зіслання Святого Духа, 

або П’ятдесятниці. Цей день ще прийнято називати Днем народження Церкви. Чому так важливо 
пригадати собі про необхідність відваги, з якою маємо свідчити про своє життя у Христі? Що 

спільного й відмінного між старозавітною і новозавітною П’ятдесятницею? Що, будучи добрими 

християнами, маємо винести для себе з події Зішестя Святого Духа? Чому це свято називаємо ще 

Зеленими святами і прикрашаємо в ці дні свої домівки зеленню? Про це й інше спілкуємося з 
проповідниками Божого Слова та науковцями у сфері патристичного богослов’я і східних 

церковних наук. 

о. Орест Фредина, протоєрей і настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці: 

Центром нашого літургійного життя є Господь Бог наш Ісус Христос. У святковий день Вознесіння 

Бога на небо була дана обітниця. Христос сказав: «Я не залишу вас сиротами. Я пошлю вам Духа-

утішителя, який наставить вас на всяку правду». Зіслання Святого Духа в нас ще називають 

Зеленими святами. Це – дуже давня традиція, бо слово «пасха», «пасхо» означає перехід від неволі 
до свободи. Христос нас перевів від смерті до життя. У Старому Завіті Пасху завжди відзначали на 

свято Опрісноків як річницю виходу з єгипетської неволі. П’ятдесятого дня після виходу з неволі на 

горі Синай був проголошений Закон, Декалог, 10 Божих Заповідей, і тоді вся природа була в зелені. 

Відтак, у старозавітні часи зародилася традиція прикрашати домівки зеленим віттям, а долівки 
вистеляли листям. Апостоли, як вихідці з того народу, святкували це свято теж у п’ятдесятий день 

після Пасхи Христової. Бо тоді зійшов на них Дух Святий. У Старому Завіті був частковий перехід від 

неволі – час очікування, а повнота нашого спасіння сповнилась у жертві Ісуса Христа. 

Зелені свята, Зіслання Святого Духа або П’ятдесятницю ще називають Днем народження Церкви. 

Перед тим, як Апостоли сповнилися силою, вони були полохливими, а після того зробилися 

здатними по цілому світу розносити, проповідувати Євангеліє. Ісус казав їм: «Не йдіть, поки не 

одержите силу з висоти, бо в іншому випадку будете звичайними людськими проповідниками, а так 

– посланцями Бога». Це Дух Святий покликає пророків, дає розуміння, рибалок робить мудрецями, 

навчає й настановляє священиків, Церкві роздає дари ділення. Апостол Павло дуже гарно каже, що 

кожен із нас, християн, є храмом Духа – це наше покликання. У 103-му Псалмі ми молимося: «Боже, 

ти посилаєш Свій Дух – і все оживає. Віднімеш – і все повертається у порох». А св. Симеон навчав, що 
подібно до того, як тіло без душі мертве, так і душа без Святого Духа мертва. Отож, Зіслання Святого 

Духа – це свято життя, торжество перемоги! Це – наше усиновлення! Це – час, коли нас обіймають 

Духом, щоб ми могли свідчити про Його великі дари в цілому світі усім тим, хто посеред нас 

присутній. 

о. Олег Кіндій, доктор патристичного богослов’я, кафедра богослов’я УКУ: 
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Відзначати свято Зіслання Святого Духа треба із серцем сповненим радістю і сміливістю, великим 

натхненням і глибокими знаннями. Бо в цей день здійснюється пророцтво про виливання Святого 

Духа, як це звістив пророк Йоіл: «А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини й ваші дочки 

будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння» (Йоіл 
3, 1). Це пророцтво тісно пов’язане з проповіддю пророка про День Господній, який можна пояснити 

як день Страшного Суду і закінчення людської історії – кінець світу. 

Проте, щоби краще зрозуміти це пророцтво і взагалі суть події Зіслання Святого Духа, потрібно 

подивитися на неї крізь кілька призм, які можна умовно визначити в певній послідовності: від 

безпосереднього до ширшого контексту. По-перше, з найближчого контексту прихід Святого Духа 

– це сповнення обіцянки, яку дав своїм учням Христос, кажучи, що «як прийде Утішитель, якого 

зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за Мене» (Йн. 15, 26). 
Ісус заспокоює учнів, що після вознесіння не залишить їх, але водночас запевняє, що вони матимуть 

постійно з собою Того, який все їм нагадає і ще більше об’явить, дасть більші можливості для дії та 

прослави Бога (пор.: Йн. 14, 26–27). 

По-друге, під час Хрещення Ісуса Христа ми відзначаємо виливання Святого Духа саме на Нього, що 
неначе надає Йому свідчення перед усіма людьми, що Він справжній Спаситель-Христос-

Помазанник. У цій події також вперше публічно об’являється вся повнота Бога: Отця, Сина і Святого 

Духа (пор.: Лк. 3, 13–17). Підчас Зіслання Святого Духа на апостолів та послідовників Ісуса Христа 

переходить також помазання, вибраність і синівство. Наступного дня після Зіслання Святого Духа 
Церква відзначає свято Пресвятої Тройці як вираження повноти віри у триєдиного правдивого 

Бога. У Хрещенні Ісуса важливим елементом дійства є Йорданська вода, а в Зісланні Святого Духа 

на Апостолів – вогонь, який, як і вода, очищає, але, щобільше, спонукає до свідчення, 
випромінювання світла та запалювання інших людей, тобто проповідування. Відтак, Зіслання 

Святого Духа – це День народженням Церкви, Головою якої є Христос, а динамічною і животворною 

силою – Святий Дух. 

По-третє, існує ширший єврейський контекст Зіслання Святого Духа, П’ятдесятниці, яку євреї 
святкували після Пасхи, – відзначення виходу євреїв з єгипетської неволі. П’ятдесятниця – подія, 

яка відбулася рівно за п’ятдесят днів після виходу з Єгипту і відзначала отримання Божого Закону 

на горі Синай через Мойсея. Іншими словами, контекст християнського відзначення Зіслання 

Святого Духа – отримання Нового Закону, Нового Заповіту, який після себе залишив Христос учням 
ще під час Тайної вечері. Тут тайна Нового Завіту уприсутнюється для цілого світу, оскільки Добра 

Новина, яку залишив Христос учням, призначена не лише вибраному єврейському народові, але й 

усьому світу: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 

Духа» (Мт. 28, 19). 

І на кінець, четвертий контекст – той, про який ми згадували на початку: Зіслання Святого Духа – 

це ознака наближення Дня Господнього, Судного дня, який має закінчити історію гріха, 

несправедливості, страждання та смертності, а започаткувати нову остаточну еру вічного життя, 
доброти, радості й любові. Подія виливання Святого Духа – це неначе печать Бога на людині, а 

точніше на спільноті послідовників Христа, які приймають цього Духа, щоби християнська 

спільнота, Церква, змогла витримати випробування Судного дня за допомогою дарів Святого Духа 

(1 Кор. 12, 1–11). Ця співпраця між Богом і людиною створює умови для побудови нового 
суспільства, нової цивілізації життя, яка протистоїть цивілізації смерті. Ніхто не знає, коли цей день 
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нагряне, проте Дух Святий освячує й просвічує кожну людину і робить її спроможною осягнути 

Боже Царство, яке обіцяв Христос. 

Петро Сабат, доктор літургійного богослов’я, кафедра богослов’я УКУ: 

Від часів виникнення до сьогодні свято П’ятдесятниці зазнало багато змін та поглибило своє 
значення. Як і Пасха, воно розвинулося на основі старозавітного єврейського святкування. Багато 

поколінь святкувало П’ятдесятницю ще до приходу на землю Ісуса Христа. Євреї – п’ятдесятого дня 

після Пасхи, і спочатку воно було в них святом врожаю, жнив і подяки. У Старому Завіті читаємо, що 

це празник жнив (Вх. 23, 16), або седмиць (Вх. 34, 22), який євреї відзначали після семи тижнів від 

дня Пасхи (Вт. 16, 9–10; Лв. 23, 15–16), тобто на п’ятдесятий день. За приписом закону євреї 

приходили до Єрусалиму з усюди, навіть із далеких країв, щоб подякувати Богові за земні плоди та 

скласти з них у Єрусалимському храмі свою пожертву. Пізніше до П’ятдесятниці, як свята врожаю, 
жнив та подяки, був долучений ще й історичний мотив, який мав пригадувати євреям про подію 

надання Закону Божого на горі Синай п’ятдесятого дня після їх виходу з Єгипту. Цікаво, що 

Апостоли й перші християни назву свята перейняли зі Старого Завіту, від євреїв, бо Зіслання 

Святого Духа на Апостолів відбулося також п’ятдесятого дня після Пасхи. Однак, залишивши 
старозавітну назву, Церква надала йому іншого значення і змісту. Із старозавітного святкування 

був запозичений тільки історичний мотив про дар надання Закону Божого на горі Синай, до якого 

додали мотив дару Зіслання Святого Духа на Апостолів. Отож, згідно з Новим Завітом, головним 

мотивом святкування П’ятдесятниці стає подія Зіслання Святого Духа на Апостолів. Адже в цей 
день сам Святий Дух помазує Апостолів на проповідників Христового Євангелія. Звідси це свято має 

ще інші назви: День Зіслання Святого Духа на Апостолів, День Святої Тройці. Із Зісланням Святого 

Духа на Апостолів зароджується і починає діяти Христова Церква. Він її провадить, просвічує, 
освячує і зберігає на дорозі правди. ІІ Ватиканський собор у Догматичній Конституції про Церкву 

говорить, що в дні П’ятдесятниці післаний був Святий Дух, щоб постійно освячувати Церкву, аби 

вірні через Христа в одному Дусі мали доступ до Отця: «Дух перебуває в Церкві і в серцях вірних, немов 

у Храмі, в них молиться та дає свідчення усиновлення дітей… Силою Євангелія омолоджує Церкву та 
постійно її оновлює і провадить до повної злуки з Обручником» (§ 4). 

До IV століття в Церкві Вознесіння та П’ятдесятницю святкували разом, а весь період від Пасхи до 

П’ятдесятниці вважався одним довгим святкуванням Пасхи. Cвідчення того, що до сьогодні у 

Східній Церкві візантійсько-слов’янського обряду все ж залишилося розуміння єдності й 
суцільності пасхального періоду п’ятдесяти днів, – колінноприклонні молитви вечірньої понеділка 

після П’ятдесятниці, які вказують на закінчення великоднього часу, коли можна було молитися у 

храмах лише стоячи. 

У літургійному розумінні Церкви П’ятдесятниця – п’ятдесятиденний період від Пасхи до 

П’ятдесятниці, тобто від дня Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа до дня Зіслання 

Святого Духа на Апостолів. День П’ятдесятниці, Зіслання чи Зішестя Святого Духа на Апостолів 

іменуємо Днем Святої Трійці, бо цього дня об’явилося світові діяння Отця, Сина і Святого Духа, й 
люди почали поклонятися та прославляти єдиного Бога у Трьох особах. 

Джерелом виникнення ікони П’ятидесятниці послужила книга Діянь святих Апостолів (2, 1–13), де 

йдеться про народження Церкви Христової. Основний елемент ікони – Апостоли, розміщені в 

єрархічному порядку. Вони ніби творять трикутник на чолі з Петром та Павлом. Усі тримають сувої, 
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а дехто може навіть благословляти десницею. Зверху над Апостолами – промінь світла, на деяких 

іконах зображений з вогненними язиками, а на деяких – у вигляді самих язиків. Цей символ 

використаний для того, щоб показати, якою повинна бути проповідь – полум’яною та в силі духа. 

Промінь світла, що виходить із сегмента неба, – образ Бога-Отця. 12 язиків – Святого Духа. Порожнє 
місце між Петром та Павлом – Ісуса Христа. Внизу ікони, по центру, зображено арку темного 

кольору – там поміщається натовп народу, як описано в Діяннях Апостолів. У ІХ столітті для 

багатьох християн наявність арки була незрозумілою. Дехто вважав її сіонською світлицею, а тому 

на деяких іконах цього періоду замість порожньої арки бачимо зображення дверей. У давніх 

візантійців натовп зображали по-різному: фігура царя, темношкірі люди. На грузинських – люди із 

собачими головами. Згодом на іконі П’ятдесятниці з’являється також фігура царя з обрусом у руках 

і 12-ма звитками. Фігура царя на іконі має різні пояснення. Наприклад, трактуємо її як пророка 
Йоіла (Йоіл 2, 28–29), Царя Христа, який обіцяв Апостолам бути з ними аж до кінця віку. Цар у 

вигляді старця означає рівність Сина Отцеві, а його темна риза символізує відкуплення людей 

Пречистою Кров’ю. Вінок – співцарювання Сина з Отцем та Святим Духом, обрус – чистоту, звитки 

– апостолів. Сам Цар – це Всесвіт, персоніфікація створеного Всесвіту. 12 звитків – символ 
апостольської проповіді, яка в день П’ятдесятниці отримала вище помазання і призначена для всієї 

Вселеної. Вони розташовані в обрусі як священний предмет, до якого не можна торкатися голими 

руками. З XVI ст. у грецькій, київській та російській іконографії в іконі П’ятдесятниці з’являється 

Богородиця. Цікаво, що в давніх візантійських Богородиця відсутня, хоча можна припустити її 

присутність (згідно з Діяннями Апостолів 1, 14). 

Святий Дух, як зійшов на Апостолів в день П’ятдесятниці, сходить і на всіх нас у хвилину прийняття 

святих таїнств Церкви: хрещення, миропомазання, Євхаристії тощо. І ми стаємо тоді, як каже 
Апостол Павло, «храмом Святого Духа». 

На П’ятдесятницю будинки, синагоги та Єрусалимський храм євреї прикрашали зеленню на згадку 

про те, як на Синайській горі все квітло й зеленіло в день отримання Мойсеєм скрижалей Закону 

Божого. Сіонська світлиця, де на Апостолів зійшов Святий Дух, теж була прикрашена гілками дерев 
і квітами. Звичай прикрашати в день П’ятдесятниці будинки й храми гілочками дерев і квітами 

перейшов й до новозавітної Церкви. Прикрашені будинки та храми гілочками дерев і квітами – 

символ творчої життєдайної сили Духа Святого, якою створений світ. Вони нагадують нам, що під 

дією Божої благодаті людські душі теж розцвітають плодами всіляких чеснот. Через звичай 
прикрашати в день П’ятдесятниці й понеділок після неї будинки та храми гілочками дерев і квітами 

ці свята в нашому народі називають «зеленими святами». 
 

10 УРОКІВ, ЯКІ ДАЮТЬ НАМ НАШІ ДІТИ 

Діти відкривають для нас зовсім інший світ і з ними починаємо усвідомлювати, що не лише маємо 
їх вчити, але й самим багато вчитись від них. 

Коли діти народжуються, то батьки починають вважати себе вчителями: вчать їздити на 

велосипеді, читанню, правилам поведінки… 

І навіть не уявляють, як багато дадуть їм їхні ж діти, коли прийдеться постати перед сотнями 

нових ситуацій, завдяки яким значно краще дізнаються, ким є, дізнаються про стосунки з іншими 

та світом загалом. 
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Любов не знає меж 

“Коли я народила свою першу дочку, то була така щаслива, я відчувала, що не могла би любити 

більше, аніж люблю її зараз. Однак з кожним днем любила її все більше. Коли народився син, то 

боялась, що не вдасться любити його так сильно, як дочку. Але ж як я помилялась! Зараз маю 
четверо дітей і я всіх їх обожнюю!” – Патриція, 34 роки. 

Не контролюємо всього 

“Єдине, чого прагнула, це природно народити свою дочку. Однак через обвиття пуповиною 

довкола шиї була змушена йти на екстрений кесарів розтин. Того дня я зрозуміла, що з дітьми 

багато залежить не від нас” – Клаудія, 32 роки 

Усі маємо свою темну сторону 

Діти  провокують нас у нових ситуаціях, яких до того собі не уявляли: нетерпеливість, фрустрація. 
Саме так ми вчимось самоконтролю, вчимось реагувати позитивно, незважаючи на 

роздратування чи гнів. 

Наші власні інтереси – не найважливіше 

З дітьми батьки вчаться відкладати на потім свої власні плани. Діти потребують від нас всього 
нашого часу і посвяти. І  ми беремо на себе цю відповідальність, бо змінюються пріоритети: зараз 

діти – це найважливіше, що маємо. 

Діти – не клони, а особистості 

Слід навчитися шанувати особливості і характер кожної дитини. Не можемо хотіти, щоби наші 
діти були такими, як ми. Треба пізнати їх такими, якими вони є, і полюбити, допомагаючи 

зараджувати з недоліками та виростати в чеснотах. 

Ніхто не очікує від нас досконалості 
Безумовна любов наших дітей – це компенсація, яку отримуємо щоденно. Мусимо пам’ятати, що 

ми не є досконалі і ніхто від нас того не вимагає. Завтра будемо краще собою панувати і станемо 

ліпшими.  

Не маємо права оцінювати інших 
Діти вчать, щоби ми, як батьки, не оцінювали  інших та їхньої поведінки. Вчать нас розуміти 

багато вчинків наших власних батьків, які колись критикували. Так перестаємо вимагати від 

інших чогось такого, чого не змогли виконати для своїх дітей. 

Жити тут і зараз 
Наші діти, особливо в дитинстві, є спеціалістами у тому, як спокійно сприймати багато справ. 

Коли проводимо з ними вечір – не варто журитися завтрашнім днем, краще бути «на хвилі» з 

дітьми. 

Ніколи не перестаємо вчитися 

 Кожен етап життя наших дітей різний і різниться також в кожної дитини, тому мусимо 

пристосовуватись до кожного. Це величезний виклик для батьків – нагороджені ніжною любов’ю 

діти. 

Діти відкривають нам нас самих 

Діти допомагають нам краще пізнати самих себе, відкривають нам наші сторони, про які ми й не 

здогадувались і мотивують ставати щораз кращими людьми. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

Субота, 11 червня: Субота заупокійна. Св. прпмч. Теодосії, діви 

09:00   Служба Божа за померших 

+Іван, Анастасія, Ольга, Елішка, Еміль, Олександр, Іван, Марія, Ганна, Агафія,  
 Михайло, Павліна, Михайло - Дмитро та Віра Кобулей 

18:00   Велика Вечірня на свято Зіслання Святого Духа 

Неділя, 12 червня: Свято Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця 

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

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

Понеділок, 13 червня: Понеділок Святого Духа. Тиждень загальниці. 
09:00  За здоров’я та Боже благословення 

19:00  За здоров’я та Боже благословення 

Вівторок, 14 червня: Св. мученика Юстина, філософа, і тих, що з ним 
18:00  +Ярослав (9-ий день) - Ірина 

19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

Середа, 15 червня: Св. Никифора, ісповідника 
19:00  Свята Літургія 

19:30  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

Четвер, 16 червня: Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним 

19:00  Свята Літургія 

19:30  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

П’ятниця, 17 червня: Св. Митрофана, патріарха Царгородського 

19:00  Сповіді 

19:30   Розважання над Святим Письмом 

20:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця 

20:30  Вервиця в наміренні припинення війни 

21:15  Служба Божа в наміренні припинення війни 

Субота, 18 червня: Віддання П’ятдесятниці. Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. 

мч. Косми, пресв. вірменського. 
09:00   Служба Божа за померших 

18:00   Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян 

Неділя, 19 червня: Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. 
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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