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НЕДІЛЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

ПОКЛИКАННЯ АПОСТОЛІВ

Владика Андрій Рабій

отець Остап Микитчин, сотрудник

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 2-га по Зісланні Святого Духа
Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло твоє,* воскрес Ти,
тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе,
Життєдавче:* Слава воскресінню твоєму, Христе,* слава царству твоєму,* слава промислові
твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,* і людське єство як Бога
оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується,
взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся,* – з голосом воплочувався Владика
всіх* у Тобі, святім кивоті,* як рік праведний Давид:* Явилася Ти ширша небес,* що поносила
Сотворителя твого.* Слава тому, що вселився в Тебе,* слава тому, що пройшов із Тебе,* слава тому,
що визволив нас Різдвом твоїм.
Прокімен, глас 1:
Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
До Римлян послання святого апостола Павла читáння (2, 10-16).
Браття, слава і честь, і мир усякому, хто добро чинить: юдеєві перше, потім грекові, бо Бог не
дивиться на особу. Бо ті, що згрішили, не маючи закону, без закону і згинуть; а ті, що згрішили під
законом, будуть суджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону
оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не
маючи закону, самі собі закон; вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм
їхня совість і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи, в день, коли Бог, згідно з моїм євангелієм,
судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа.
Алилуя, глас 1:
Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48).
Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку.

Від Матея святого Євангелія читáння (4, 18-23).
В той час, коли Ісус проходив попри Галилейське море, він побачив двох братів: Симона, що звався
Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них: Ідіть за мною, я
вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі,
побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм
лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І
ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і
зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
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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 НОВООХРЕЩЕНІЙ! У неділю, 19 червня маленька Аріана Христина Амато була
охрещена, миропомазана та отримала св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Аріанки Майкла та Христину, та хресних батьків Ростислава та Марту 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!

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНІЙ! У неділю, 19 червня маленька Соломія Мотрук була охрещена,
миропомазана та отримала св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Соломійки - Володимира
та Світлану, та хресних батьків Ігоря та Надію 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!

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ. Наша парафіяльна родина складає сердечні та щирі співчуття родині пана
Романа Василишина, який упокоївся 13 лютого. Похоронна Свята Літургія була відправлена у
вівторок, 21 червня. Нехай Господь Бог прийме його у Царстві Небеснім! Вічная йому пам’ять!

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ. Наша парафіяльна родина складає сердечні та щирі співчуття родині пані
Олександри Строгм, який упокоїлася 19 червня. Похоронна Свята Літургія була відправлена у
четвер, 23 червня. Нехай Господь Бог прийме її у Царстві Небеснім! Вічная їй пам’ять!

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 26 червня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 28 червня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 29
червня, з 9 до 12 год.

СВІДОЦТВА ПРО ХРЕЩЕННЯ. Просимо підійти і забрати копії свідоцтва про хрещення, які
були приготовані за проханням.

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.
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•

•

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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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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НАЙВАЖЛИВІШЕ, ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ СЬОГОДНІ
Уявіть собі, що ви піднімаєтесь на гору, високу, скелясту гору. На вершині – яскрава
блискавиця, туман і морок. Бог сходить на цю гору вогнем і щоразу відповідає на
ваше звернення голосом грому. Саме таку картину бачив Мойсей при зустрічі з Богом
три тисячі років тому.
Як зараз ми охарактеризуємо свою молитву? Спокійна, звична, коротка, нічого
неймовірного… Навряд чи Мойсей міг би так само описати свої враження від зустрічі
з Богом.
Але ж по суті нічого не змінилося – Бог як тоді Мойсею, так і тепер кожному з нас
відкриває можливість бути у його присутності, говорити з Ним, чути Його.
Коли востаннє ви переживали відчуття умиротворення від молитви, від того, що
були наодинці з Богом, від читання Біблії, від тиші?
Лише такі зустрічі можуть сповнювати нас справжністю. Коли ми врешті
відкриваємось на зустріч з Богом, то стаємо такими, як є, позбавляючись від
лукавства, неспокою, стресу.
Проблема нашого часу – постійний поспіх, невміння і небажання концентруватись на
чомусь. Можна знайти дуже багато атракцій у молодіжних християнських колах –
концерти, фестивалі, спільнотне життя. Однак всі ці речі – лише додаткові. Справжнє
– у вмінні молитви.
Ані проповіді, ані розповіді, ані розмови у спільнотах не дають того, що дає особиста
зустріч з Богом кожного з нас.
Ми так звикли до фастфудів у всіх сферах нашого життя. Але погодьмось, що зустрічі
із людьми, яких любимо, так хочеться продовжити і повторювати якнайчастіше. Так
і з молитвою – перебування з Богом має бути бажаним. Немає нічого такого, що би
могло замінити нам молитву. Якщо бракне часу на неї, то значить треба
пожертвувати чим-небудь: скасувати зустріч, обід, вечерю.
Молитва – це найважливіше, що можна і варто зробити саме сьогодні.
Бо саме Бог визначає, чи буде у тебе можливість почати свій день завтра і без його
волі жоден волосок на нашій голові не впаде і не виросте. Хіба може бути щось
важливіше за зустріч із Творцем?
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ДЕСЯТЬ ФАКТІВ ПРО ПРЕСВЯТУ ЄВХАРИСТІЮ, ЯКІ СЛІД ЗНАТИ УСІМ
1. Пресвята Євхаристія – Тіло і Кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Це одна
із сімох Тайн, найголовніша, бо всі інші спрямовані до неї. Належить до трьох Тайн
утаємничення: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія.
2. Євхаристія – це спомин хресної жертви. Ісус установив це Таїнство під час останньої, Тайної
вечері. Розламавши хліб, дав його учням своїм і заповів робити це на Його спомин. Христос
через це таїнство знову стає присутнім поміж нами.
3. Уділяти Тайну Євхаристію може єпископ та священник, диякон без співслужіння не може.
4. Під час Літургії Дух Святий сходить на Дари, які перемінюються.
5. Хто вважає, що нема потреби ходити до храму і приймати Євхаристію, той подібен до
спраглого, який, знаючи про джерело, не йде до нього втамуватися.
6. Готуватись до Євхаристії слід сумлінно. Насамперед, зважуючи і досліджуючи своє серце. Якщо
є важкий гріх – з нього треба сповідатись.
7. Одного прийняття Причастя для мирян вистачає на день. Cвященники, якщо служать кілька
Літургій, причащається відповідно декілька разів.
8. Євхаристійний піст – це утримання від їжі та пиття впродовж години до прийняття Причастя.
Якщо ж в цей час необхідно прийняти пігулку – це не вважається порушенням.
9. Навколішки – це постава покаяння, коли ми приймаємо Євхаристію, то єднаємось своїм чистим
серцем із Живими Богом, а тому приступаємо, тобто підходимо, щоби причаститися.
10. Ми потребуємо Євхаристії для нашого духовного життя. Коли ми з трепетом причащаємось, не
ми вже живемо, але Господь у нас.

ПРО СВЯТОТАТСЬКЕ ПРИЧАСТЯ
Той, хто їсть і п’є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п’є. (1 Корінтян 11:29).
Розпочинаючи це розважання, Альфонс пише: «Доки наблизишся до столу Господнього, завжди
перевіряй своє сумління і, якщо на нещастя викине тобі воно якийсь тяжкий упадок, очисти його
через сповідь. Що стосується повсякденних гріхів, то необхідно старатись усунути з душі
принаймні добровільні і викинути з неї все, що не є Богом».
Страшної провини допускається той, хто приступає до св. Причастя з тяжким гріхом на душі. Є то
так великий гріх, що св. Іван Золотоустий, порівнюючи його з іншими гріхами, навіть
найтяжчими, не може знайти рівно ж великого і каже, що хто його поповняє, особливо якщо є
священиком, є набагато гіршим за сатану. Згідно із св. Петром Дам’яні причиною того є його
природа, бо через інші гріхи ображаємо Господа Бога в Його ділах, натомість через той гріх
ображаємо Бога у власній Його особі.
Св. Вінкентій Феррерій стверджує, що хто по-святотатськи приймає св. Причастя, той ґвалтує
Господа Ісуса, віддаючи Його в руки дияволів.
До святотатців можна прирівняти слова з Євангелії від Матея: «Ліпше було б тому чоловікові не
народитись!» (26:24). Так, коли згідно із словами св. Павла, той, хто їсть і п’є, не розрізняючи
Господнього тіла, суд собі їсть і п’є.
Щоб Тебе не спіткало таке нещастя, іди за порадою того ж Апостола: Хай, отже, кожний випробує
себе самого. (1Кор.11:28).«Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг» (Йн13:10).
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Де є корінь брехні?
Для чого людина обманює? Ви ніколи не ставили перед собою такого запитання? Стається це з
багатьох причин, але в цій статті ми розглянемо найбільш поширені з них.
1. Щоб приховати свій гріх (перед ближнім, на сповіді);
2. Щоб виправдати свої хиби і помилки, а часто і перекинути провину з себе на інших;
3. Щоб виглядати кращою перед людьми;
4. Щоб мати якусь користь, щось здобути (владу, кар’єру, гроші, славу);
5. Зі страху.
На перший погляд, людина, яка обманює, не хоче чогось поганого, не бажає собі або комусь зла.
Проте ми повинні розуміти, що кожна брехня – це вже зло. Біблія каже нам, що сатана є
неправдомовцем і батьком брехні.
А все починається з маленької “невинної” неправди, а переростає у відверту брехню. Нам є легко
звинувачувати політиків у тому, що вони в черговий раз нас обдурили, але спершу маємо визнати
перед собою і Богом, що ми самі їх вибрали, купившись на їхні обіцянки. Ці можновладці знову і
знову нас обманюють, а ми немов риба в річці “клюємо” на ту ж саму “наживку”. Чому? Бо в кожній
людині є корінь брехні, з яким потрібно радикально розійтися.
Звільнення від духу брехні
З раннього дитинства я обманював батьків, друзів. Цьому мене не треба було вчити, бо кожного
разу на це була “важлива” причина: то двійка в щоденнику, то зробив якусь шкоду, то щось інше
потрібно було приховати. Батьки це зрозуміли і часто мене карали (доводилось і на колінах
стояти на гречці з табличкою “брехунець”). Але це не допомагало. Я не хотів зрікатися духу брехні,
мені було з ним добре співпрацювати, і незважаючи на все потопав у цьому гріху далі. Цікавим є
те, що я розумів, що це погано, але виправдовував себе тим, що це є потрібно, що по-іншому не
зможу, радів з того, що обманюючи кількох людей, пам’ятав, що кожному з них сказав.
Але коли я зустрівся з Ісусом Христом, то Він звільнив мене від цього гріха. Господь є Правда, у
Ньому немає жодного лукавства чи фальші, і коли я віддав Йому цей гріх, то отримав прощення і
зцілення.
Народна мудрість каже: з брехнею світ обійдеш, а назад не повернешся.
Гріх у своїй суті – це також брехня в яку людина вірить. Вона її поневолює і робить нещасливою.
Біблія про гріх брехні
Боже Слово говорить нам, щоб ми не брехали жодною брехнею, бо добра з цього не вийде (пор.
Сир. 7:13). У Євангелії від Івана сказано, що диявол від початку не тримався правди і що в ньому
немає правди (пор. Ін. 8:44). Тому той, хто бреше, є дитиною сатани, хоч якби він виправдовував
свій гріх, а той, хто кається і живе правдою, стає сином (дочкою) Бога. Апостол Павло пише, щоб
ми відкинувши від себе брехню, говорили один одному правду (пор. Еф. 4:25).
Пам’ятаймо, що вперше збрехав диявол в едемському саду. Це була напівправда, в яку повірили
Адам і Єва. Тоді в них відкрилися очі, і вони пізнали, що вчинили гріх – не послухали Бога. Тож
будьмо пильні, біймося образити нашого Спасителя навіть найменшою брехнею, щоб не втратити
місця в Небесному Царстві, бо знаємо з Біблії, що всі ті, що обманюють отримають частку у
вогненному озері (Одкр. 21:8)
За матеріалами сайту http://slovozyttіa.blogspot.com
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 25 червня: Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського
09:00 Служба Божа за померших
+Ігор, Катерина, Андрій, Антон, Марія, Євгенія, Ярослав, Іван - Ольга Костів
+Василь, Стефанія, Іван, Іван - Н.Н.
+Василь, Василь, Марія, Федір, Микола - Н.Н.
+Василь, Магда, Василь, Михайло, Степан, Мариня - Н.Н.
18:00 Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 26 червня: Св. мч. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії Кипрської. {Свщмч. Андрія
Іщака, пресв.} {Свщмч. Миколи Конрада, пресв.} {Мученикa Володимирa Прийми, співця.}
08:15 За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
За здоров’я та Боже благословення для Марії, Любомира, Христини, Кароліни, Діани,
Дмитра, Василя - Н.Н.
10:00 За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та її родини

Понеділок, 27 червня: Св. прор. Єлисея. Св. Методія, патріарха Царгородського
12:00
19:00

Свята Літургія з дітьми Літнього табору
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Вівторок, 28 червня: Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресв. Стридонського
12:00
19:00

Свята Літургія з дітьми Літнього табору
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Середа, 29 червня: Св. і чудотворця Тихона Аматунтського. {Прпмч. Якима
Сеньківського.}
12:00
19:00

Свята Літургія з дітьми Літнього табору
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Четвер, 30 червня: Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп. Іпатія, ігум.
Руфеніянського. {Свщмч. Василія Величковського.}
12:00
19:00

Свята Літургія з дітьми Літнього табору
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

П’ятниця, 1 липня: Св. мч. Леонтія
12:00
19:00

Свята Літургія з дітьми Літнього табору
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Субота, 2 липня: Св. ап. Юди, брата Господнього
09:00 Служба Божа за померших
18:00 Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 3 липня: Неділя 3-тя по Зісланні Святого Духа. Матері Божої Неустанної
Помочі
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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