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Владика Андрій Рабій                                                                                   отець Остап Микитчин  
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Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I-го Вселенського Собору 
Тропар воскресний, глас 6: Ангельські сили на гробі Твоїм,* і ті, що стерегли, змертвіли,* і стояла 
Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла Твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси 

Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

Тропар Вознесення, глас 4: Вознісся Ти у славі, Христе Боже наш,* радість сотворивши ученикам 

обітуванням Святого Духа,* утвердивши їх благословенням,* бо Ти єси Син Божий, ізбавитель світу. 

Тропар Отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців наших 

оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний, слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак Отців, глас 6: Апостолів проповідування і отців догмати* єдину віру утвердили Церкві,* 
яка і ризу істини з богослов’я вишнього носячи* право править, і славить* благочестя велике 

таїнство. 

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

Кондак Вознесення, глас 6: Сповнивши промисел щодо нас* і те, що на землі, з’єднавши з 

небесним,* вознісся Ти у славі, Христе Боже наш,* ніяк не відлучаючись, але невідступно 

перебуваючи,* Ти кличеш до тих, що люблять Тебе:* Я з вами і ніхто проти вас. 

Прокімен, пісня Отців (г. 4):  
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам (Дан. 3,27). 

Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

 

Діянь святих апостолів читáння (20, 16-18; 28-36). 

В тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі, на 

день П'ятдесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів Церкви. 
Коли вони прийшли до нього, він до них промовив: Вважайте на самих себе і на все стадо, над яким 

Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли Церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я 

знаю, що по моїм відході ввійдуть між вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й з-між вас самих 

повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів.  Тому чувайте, 
пам'ятайте, що я три роки, ніч і день, не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум. А 

тепер передаю вас Богові і слову його благодаті, що може збудувати й дати вам насліддя між усіма 

освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам 

і тих, які зо мною, служили оці руки. У всьому я показав вам, що, так працюючи, треба помагати 
слабосильним й пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: «Більше щастя давати, ніж брати». 

Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молитися. 

Алилуя, глас 1:  

Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до заходу (Пс. 49,1). 

Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах (Пс. 495). 

Від Йоана святого Євангелія читáння (17, 1-13). 
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В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син твій 

тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом: дати життя вічне тим, яких ти 

дав йому. Це – вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого послав 

єси. Я прославив тебе на землі: виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, 
Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти 

дав мені зо світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, 

що все, що ти дав мені, від тебе походить; слова бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли й таки 

справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ 

молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився в них. 

Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імени твого бережи їх, тих, 

яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я; я стеріг 
тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же 

йду до тебе й говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. 

Замість Достойно:  

Величай, душе моя, Господа, що з плоттю у славі вознісся на небеса.  
Iрмос (г. 5): Тебе, вище ума і слова Матір Божу, що в часі безлітнього несказанно родила, вірні 

однодумно величаємо. 

Причасний:  

Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). 
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі. 

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

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 МОЛОДЯТАМ! У п’ятницю, 3 червня, Ростислав Букачевський та Хлодіяна Бікі 

повінчалися у нашій парафії! Вітаємо щиро молоду пару і бажаємо їм міцного і доброго здоров’я, 

багато років життя, добра, та зростати у ласці Божій 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. 
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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. 

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. 

************************************************************************************* 
УОКЦ та 43-ий відділ CYA плянує провести відкритий ринок (Flea Market) у суботу, 18-гo червня, 

2022 року з 9:00 до 1:00 год. пп.   Оренда столу буде $30.  Запрошуємо всіх взяти участь! 
Просимо дати знати до 5-гo червня чи ви, або вашa організація, зацікавлені взяти участь у цій події.  

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

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

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

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

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

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 

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

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

ВІДБУЛОСЯ У НЕДІЛЮ, 29 ТРАВНЯ, О 12 ГОДИНІ ДНЯ 

1. Брага Андрій 
2. Базарська Адріана 
3. Бороденко Данило 
4. Вейтсман Маркус 
5. Водніцький Олег 
6. Ганчій Юліан 
7. Гончар Яна 
8. Гопка Аліна 
9. Грозик Юлія 
10.  Дідич Вікторія 
11.  Качерай Дарія 
12.  Крук Святослав 
13.  Магас Роксолана 
14.  Максимюк Даниїл 
15.  Мальчевський Маркіян 
16.  Мандрик Марта 
17.  Перетятко Максим 
18.  Пона Вероніка 
19.  Романик Владислав 
20.  Садовий Денис 
21.  Цимбаленко Анастасія 
22.  Цюман Максим 
23.  Янкелевич Богдан 

ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ ДІТОЧОК З ЦИМ ВЕЛИЧНИМ І ЗНАКОВИМ СВЯТОМ У ЇХНЬОМУ ЖИТТІ!  
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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! 
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ТРИ СПОСОБИ ДОПОМОГТИ ДІТЯМ НАБЛИЗИТИСЯ ДО СВОЇХ АНГЕЛІВ-

ОХОРОНЦІВ 
Церква вчить, що ангели – це чисті духи, які по-різному служать Богу. Хоча ми, люди, повинні весь 

день вибирати між правильним і неправильним, ці духи зробили цей вибір раз і назавжди, дуже 

давно. Ті, хто вибрав зло, стали демонами, а ті, хто вибрав добро, – це ангели, посередники Божої 

доброти тут, на землі. 

Існує ціле богослів’я ангелів, і це дійсно захоплює. Існує дев’ять ангельських чинів, кожен з яких 

має окрему місію. Деякі чини проводять свій час у вічному поклонінні Богу, але інші призначені 

допомагати нам тут, на землі. 

Небесні помічники 

Ми називаємо їх нашими “ангелами-охоронцями”. Святе Письмо наповнене посиланнями на них, і 

багато отців Церкви та богословів писало про них. Святий Єронім писав: “Гідність душі настільки 

велика, що у кожного, від народження, є ангел-охоронець”. Катехизис говорить нам: 

Таким способом усе життя Церква слугується таємничою і могутньою допомогою ангелів (пор. Дії 

5:18-20; 8:26-29; 10:3-8; 12:6-11; 27:23-25.). … Від свого початку (Пор. Мт 18:10) до смерті (пор. Лк 

16:22) людське життя перебуває під їх охороною (пор. Пс 34:8; 91:10-13) та заступництвом (пор. 

Йов 33:23-24; Зах 1:12; Тов 12:12). “Кожен вірний має біля себе ангела-хоронителя й вихователя, 

який веде його в житті” (св. Василій Великий, Проти Євномія, 3, 1). Уже на землі християнське 

життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з’єднаних у Бозі. 

Катехизм Католицької Церкви 334, 336 

На відміну від Бога, ангели не всезнаючі. Вони не знають, про що ми думаємо, якщо ми їм не 

скажемо. 

Ось чому ми повинні обов’язково просити у наших ангелів допомоги та керівництва. Це чудовий 

подарунок мати цих ангельських помічників. Святий Амвросій пояснив: “Ми повинні молитися 
ангелам, які дані нам як опікуни”. 

Дитинство – прекрасний час для того, щоб почати міцні та люблячі стосунки з ангелом-

охоронцем. Ті з нас, хто має дітей або онуків, або виховують дітей будучи католицьким шкільним 

вчителем чи катехитом, мають чудову можливість навчити дітей про цих небесних товаришів. 

Нижче подаємо три способи познайомити дітей зі своїми ангелами-охоронцями та допомогти 

зміцнити ці стосунки. 

1. Навчіть їх молитві до ангела-охоронця 

Ангели готові допомогти, коли ми просимо, тому давайте заохочувати наших дітей щодня 

просити їх про допомогу. Цю коротку і милу молитву легко запам’ятати і вимовляти щоранку: 

Ангелу-хоронителю мій 

ти завжди при мені стій 

рано і ввечі, вдень і вночі 

будь мені при помочі. 

Амінь. 
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2. Покажіть приклад відносин зі своїм ангелом-охоронцем 

Моделювання поведінки – найкращий спосіб змусити дітей наслідувати її! Шукайте маленьких 

приводів поговорити зі своїм ангелом-охоронцем перед своїми дітьми. 

Ви можете сказати щось на кшталт: “Ангели-охоронці, будь ласка, захищайте нас, коли ми 
сьогодні підемо до школи!” або “Ангелу-охоронцю, допоможи мені пам’ятати, щоб сьогодні 

приймати правильні рішення та обирати те, що правильне”. 

Тільки пам’ятайте, щоб не давати імена своїм ангелам-охоронцям. Вони вже мають імена, які дав 

їм Бог. 

3. Заохочуйте дітей просити у своїх ангелів допомоги 

Регулярно нагадуйте дітям, що вони також можуть отримувати допомогу від цих небесних 

свторінь. Прохання до їхнього ангела про керівництво завжди покращить ситуацію! 

Не впевнені, коли ситуація вимагає ангельської допомоги? Скажіть дітям, що вони можуть 

використовувати слова молитви до ангела-охоронця, “щоб запалювати і охороняти, скеровувати і 

вести”, як нагадування про те, як ангели можуть їм допомогти: 

Ангели можуть “освітити” шлях у важкому рішенні або інтелектуальній дилемі 
Ангели можуть “охороняти” нас від тілесних ушкоджень та спокуси до гріха 

Ангели можуть “скеровувати”, зміцнюючи нашу силу волі, щоб робити правильний вибір 

Ангели можуть “вести” нас на небо і завжди молитися за нас 

Давайте вирішимо частіше просити у наших ангелів допомоги, а також навчимо робити це наших 
дітей та учнів. 

---------------------------------------------------------------------- 
ВАЖЛИВІ ФАКТИ ПРО СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ХРИСТОВЕ 

Ісус продовжує жити в наших серцях хоч і вознісся. 

• Підставою встановлення в Церкві свята Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 

(ГНІХ) послужила подія вознесіння на небо Ісуса Христа про яку нам розповідає Євангеліє від Луки 

(24,36-53). 

• Подія вознесіння закликає нас до радості бо Ісус Христос вознісся на небо і засів праворуч Бога 

Отця, щоб там приготувати місце у небі і для нас: “Сповнивши промисел щодо нас * і те, що на 
землі, з’єднавши з небесним, * вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, * ніяк не відлучаючись, але 

невідступно перебуваючи, * Ти кличеш до тих, що люблять Тебе: * Я з вами і ніхто проти вас” 

(кондак свята). 

• Джерела трьох перших століть нічого не говорять про свято Вознесіння ГНІХ; не згадує про 
нього і церковний письменник Оріген (кін. ІІ – поч. ІІІ ст.). Із Тертуліана (ІІ пол. ІІ – поч. ІІІ ст.) 

дізнаємося що у святкуванні Великодня до Неділі П’ятидесятниці – перерви не існувало. У перших 

трьох століттях свято Вознесіння і П’ятидесятниці святкували разом. 

• Свято Вознесіння Господнього почали святкувати у ІV ст. у Єрусалимі де відбулася подія 

Вознесіння Господнього, і це свято стає загально знаним. Цариця Олена у ІV ст. будує храм на місці 

вознесіння. 
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• Св. Іван Золотоустий у своїй проповіді на свято Вознесіння ГНІХ говорить: “Сьогодні людський 

рід досконало примирений з Богом, зникла давня боротьба і ворожнеча, ми що були недостойні 

жити і на землі вознесені на небо. Сьогодні стаємо наслідниками небесного Царства, ми що не 

вартуємо і земного, виходимо на небо і успадковуємо престол Царя і Господа, а людська природа, 
перед якою херувим боронив рай піднесена тепер понад усякого херувима”.  

• Із Хрещенням Київської Русі 988 р., свято Вознесіння почалося святкуватись і у Київській Церкві. 

Це свято завжди випадає на четвер по сороках днях після Христового Воскресіння. Вони має 

дев’ятиденне посвяття. 

• Перші літургійні тексти свята Вознесіння Господнього походять із ІV ст., однак в процесі століть 

вони змінювалися, – їхніми авторами вважають св. Івана Дамаскина та Косму Маюмського (VIII 

ст.). 

• Вознесіння підняло наше впале людське єство до неба: 

“Ти, Господи, вознісся на небеса, звідки й зійшов.* Не зостав нас сиротами* і нехай прийде Дух 

твій,* що приносить мир світові.* Покажи синам людським діла могутности своєї,* Господи 

чоловіколюбче”(Вечірня). 

“Галилеяни, дивлячись як ти, Слове,* з гори Оливної возносився з тілом,* чули ангелів, що їм 

казали:* Чого стоїте і дивитесь?* Цей прийде знову з тілом,* як ви тепер його бачите”(Утреня). 

“Вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, * радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, 

* утвердивши їх благословенням, * бо Ти єси Син Божий, ізбавитель світу”(тропар). 

• Суть усіх богослужбових текстів можна підсумувати таким текстом із стихири на Вечірні свята: 

“На горах святих побачивши твоє вознесіння,* Христе, – сяйво слави Отця – оспівуємо світлом 

осяяний вид лиця твого.* Поклоняємось страстям твоїм, почитаємо воскресіння* і славимо 
преславне вознесіння, – помилуй нас”. 

• Свято Вознесіння Господнього пригадує всім нам людям що існують два світи: видимий 

(матеріальний) і невидимий (духовний). Ми народилися і живемо у видимемому; але є й 

потойбічний, невидимий, не менш реальний, ближчий до душі. Щоб нам легше було 

сконтактувати із невидимим світом, Ісус Христос ще перед своїм вознесінням обіцяє зіслати 

Святого Духа. Нам може видаватися що ліпше було б якби Ісус Христос зостався з нами назавжди 

на землі..в такому разі вся Його наука, наша віра і любов ніколи б не мали заслуговуючого 

характеру і зросту: “Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу 
вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж 

вічне!” (2 Кор 4,17-18). 

• В день свята Вознесіння прийдімо до храму і з’єднаймося з Ісусом Христом у св. Причасті та 
“жиймо так якби вже були в небі” (Св. Іван Боско) і закличмо із св. Альфонсом: “Вознеси із своїм 

враз і серце моє!” 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

Субота, 4 червня: Св. мч. Василіска 

09:00   Служба Божа за померших 
18:00   За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

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

08:15   За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 
10:00   За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання 

Понеділок, 6 червня: Прп. Симеона, що на Дивній горі 
18:00  +Елішка - Ярослав та Марта Тайліх (40-ий день) 

19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

Вівторок, 7 червня: Третє віднайдення чесної голови св. і славного прор., предтечі і 

хрестителя Господнього Йоана 

18:00  Свята Літургія 
19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

Середа, 8 червня: Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох 

18:00  Свята Літургія 
19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

Четвер, 9 червня: Св. свщмч. Терапонта 

18:00  Свята Літургія 

19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

П’ятниця, 10 червня: Віддання Вознесення. Прп. Никити, єп. Халкедонського 

18:00  Свята Літургія 

19:00  Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни 

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

09:00   Служба Божа за померших 

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 
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