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ІСУС ВИГАНЯЄ БІСІВ В ГАДАРИНСЬКОМУ КРАЮ

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)

П‘ята Неділя по Зісланні Святого Духа
Тропар, глас 4: Світлую воскресіння проповідь* від ангела взнавши, Господні учениці,* і прадідне
осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,*
даруючи світові велику милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 4: Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів земнороджених* і врата
адові сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста,* у святім Різдві твоїм.* Його празнують люди твої,* з провини прогрішень
ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і кормительку життя нашого.
Прокімен, глас 4:
Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величний (Пс. 103,1).
Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
До Римлян послання святого апостола Павла читáння (10, 1-10).
Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони
мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не розуміючи Божої справедливости й шукаючи
установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону – Христос, на
оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону, пише: той, хто його виконує,
буде ним жити. Справедливість же, що від віри, так говорить: не кажи у твоїм серці: хто зійде на
небо?, тобто Христа звести додолу, або: хто зійде в безодню?, тобто щоб вивести Христа з мертвих.
Що, отже, вона каже? Близько тебе слово: в твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що ми
проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці,
що Бог воскресив його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається
на спасіння.
Алилуя (г. 4):
Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости (Пс.44,5).
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Від Матея святого Євангелія читáння (8, 28 – 9, 1).
Одного разу, колиІсус прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що
вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали кричати: Що нам і тобі,
сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль же від них паслося велике
стадо свиней. Біси попросили його: Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть! – сказав
їм. І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море й утопилось у хвилях.
А пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли, і про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові
назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив
і прибув у своє місто.
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.

ТРЕТЯ ОПОВІДЬ. Богдан Василів та Ольга Дрофич мають намір одружитися 23 липня 2022
року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу, просимо повідомити отців.

ТРЕТЯ ОПОВІДЬ. Петро Щебивовк та Юлія Болотницька мають намір одружитися 23 липня
2022 року в нашій парафії. Якщо знаєте якісь перепони для цього шлюбу, просимо повідомити
отців.

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 17 липня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 19 липня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 20
липня, 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.
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.
*************************************************************************************
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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

СПІЛЬНОТА “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” СВЯТКУВАТИМУТЬ 15 РОКІВ СВОГО ЗАСНУВАННЯ
У СУБОТУ, 30 ЛИПНЯ

10:00 - СПОВІДІ
10:30 - ВЕРВИЦЯ ЗА ДІТЕЙ
11:00 - СВЯТА ЛІТУРГІЯ
12:30 - МАТЕРИНСЬКІ МОЛИТВИ
13:00 - ОБІД
14:00 - АКАФІСТ ДО БЛАЖЕННОЇ МУЧЕНИЦІ ТАРСИКІЇ
15:00 - МОЛИТВА ТЕЗЕ
16:00 - ЄЛЕОПОМАЗАННЯ. Благословення на дорогу.
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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!

6 of 20

7 of 20

8 of 20

9 of 20

10 of 20

11 of 20

ПІДНЯТТЯ ПРАПОРА УКРАЇНИ БІЛЯ МІСЬКОЇ РАТУШІ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ
СЕРЕДА, 24 СЕРПНЯ, 12:00 – 13:00
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Художній фільм "Mr. Jones» або “Містер Джонс”, буде презентований Уельським
товариством Філадельфії у партнерстві з Почесним консульством України.
Приєднуйтесь до нас на спеціальний безкоштовний показ фільму «Mr. Джонс»
люб’язно наданий Філадельфійським кіноцентром.
"Містер Джонс» — це біографічний трилер, заснований на реальній історії
валлійського журналіста Гарета Джонса, який у 1933 році подорожує Радянським
Союзом і розкриває правду про «Голодомор — спустошливий голод в Україні,
спричинений Сталіним, під час якого загинуло понад 3,5 мільйона українців.
Філадельфійський кіноцентр, 1412 Chestnut Street, Філадельфія
Середа, 31 серпня, 20:00 – 22:00.
Cinema Bar відкривається о 19:00.
Безкоштовний огляд, потрібне бронювання.
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Будь, Господи, в моїх устах, і в моїм серці
Мій Боже, повсякчасно мені видається, що я вірую у Тебе, і що вірою моєю зможу
оправдатися перед Тобою. Але чи вірую? Слово віри доволі часто знаходиться близько
до моїх уст, але не завжди близько до мого серця. Боюся, що й до уст стане далеким,
якщо прийдеться страждати за визнавання Тебе. Але не тільки страждати від людей,
що не приймають Тебе, а й страждати у щоденних виборах, коли кличеш творити
справедливість Твою. Коли хочу чинити щось нерозважне, а слово віри перечить, то
стає воно далеким і від мого серця, і від моїх уст. Я бо хочу установляти власну
справедливість, а віра кличе коритися Твоїй. Знаю однак, що моя справедливість не
здатна виправдати мене, лише Твоя.
Коли мені важко чинити справедливість Твою, яка каже і ворогів любити, і всім
прощати, і ближнім служити, і себе зрікатися, то серце моє насмілюється питати: Що
мені і Тобі, Сину Божий? Прийшов єси мучити мене? Розумом добре усвідомлюю, що ні.
Що Ти не прийшов мучити мене заповідями, постановами, указами, а лише хочеш,
щоб мені спастися. Розумом усвідомлюю, але чинити Твою справедливість все ж
противлюся, бо тоді треба мені відмовитися від моїх звичаїв себелюбної поведінки.
Мені ж легше сказати, щоб Ти відійшов «з мого краю». Кажучи це Тобі моїм серцем, не
завжди смію сказати устами, і продовжує мені видаватися, начебто вірую в Тебе.
Кажучи Тобі іноді серцем, щоб Ти відійшов, насмілююся все ж приступати до
святощів Твоїх Тіла і Крові. Бо видається мені начебто вірую в Тебе, і то ревно вірую.
Ти ж бачиш, що ревність моя нерозважна.
Дякую Тобі, мій Христе, що коли говорю Тобі чи то серцем, а чи устами відійти від
мене, Ти, відходячи, не стаєш далеко, але залишаєшся близько. Близько, щоб чекати,
коли близьким стане мені слово віри.
Христе, мій Боже, даруй, щоб я мав повсякчасну ревність, але ревність розважну.
Відверни від мене бажання установляти власну справедливість, але надихни
коритися Твоїй. Нехай слово віри буде близько: в моїх устах і в моїм серці, як завжди
близько є Ти. Навіть тоді, коли відходиш по моєму безумству. Бо відходячи, чекаєш,
щоб повернутися. Завжди. Дякую Тобі за це безмірно, близький Боже, і кличу Тобі
нині: Будь, Господи, в моїх устах, і в моїм серці по віки. Амінь.
Марія Ярема
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Що нам і тобі, Сину Божий?
Уривок Євангелія п’ятої неділі по Зісланні Святого Духа (Мт 8,28-9,1) ставить перед
наші очі подію в Гадарині, яка чи не кожного з нас дивує своїм завершенням. А саме
тим, що мешканці краю проганяють Ісуса зі своїх околиць. Здавалося би, що вони
мали б бути Йому вдячні за добродійство, оскільки двоє передше біснуватих уже
ніколи не тривожитимуть їх і не наганятимуть на них страх і то такий, що «ніхто не
міг перейти тією дорогою». Але ні. Гадаринянам легше прогнати Христа, аніж
прийняти Його з Його тихою, але непереможною потугою, з Його вченням і вимогою
святості.
Коли чуємо цей фрагмент, знову і знову спадає на думку, що все ж дивною була
поведінка мешканців Гадарину.
І нам видається, що ми б повелися інакше. Нам видається, що ми б прийняли Христа,
що ми б просили Його оздоровити ще інших недужих, що ми б намагалися будь-яким
чином Його затримати. Але чи так це? Євангельський уривок явно представляє
нетерпимість Христа до будь-якого роду духовної нечистоти. «Що нам і тобі, Сину
Божий?» - запитує біс устами ним опанованих. Тобто, іншими словами, нечистий
питає Господа: «Що спільного між нами може бути?» Звісно, що нічого. Така
спільність неможлива. Тому потрібно або вибрати Христа, або нечистих духів, а з
ними же ж і духа зажерливості, скупості, нечистоти, ненависті, гордості, обманства і
т.д. Мабуть мешканці Гадарину краще це розуміли від нас. Бо вони, не бажаючи
розлучатися з множеством лукавих духів, що отруюють повсякденне існування,
радше воліють прогнати Христа. Ми ж, вважаючи себе вільними від усякого такого
роду духів, дивуємося їхній поведінці. Але чи ми вільні? Чи ми просто не помічаємо
своєї спільності з духом чи то гордості, чи то захланності, чи то байдужості, чи то ще
з якимось?
Христос хоче звільнити кожного з нас від впливу лукавих духів, що напосідають на
нас, але Він не може мати жодної з ними спільності. Тож якщо ми хочемо прийняти
Христа, мусимо дати згоду полишити усі житейські пристрасті. Якщо ж ми не готові
їх покидати, то поводимося ще гірше від мешканців Гадарину, які принаймні були
чесними і відвертими.
Марія Ярема
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Символ і реальність у Літургії
У своєму житті ми досвідчуємо багато символів (від грецьк. «кидаю разом»), які
мають на меті щось до нас донести. Для нас зараз символ часто є чимось нереальним, навіть
таким, що до реальності прямого стосунку не має. Втім, символи бувають різні.
Отож, символи є:
1)
репрезентативні – такі, що лише про щось інформують, не маючи прямого
відношення до реальності;
2)

реальні – такі, що собою уприсутнюють, реалізовують те, що є реальністю.

В епоху Середньовіччя виробилось уявлення про символ, як про такий, що до
реальності прямого відношення не має, але тільки образно може про неї засвідчити. Цей
символ є репрезентативний.
Кажучи про світ, в якому ми живемо, святі Отці називали його таїнством і символом,
наголошуючи, що через нього ми можемо освятитись, бо його Творцем є Господь. Тому все,
що є навколо нас, символічно вказує на Того, хто все це створив. Більше того – сама людина
є символом Бога, бо носить Його образ. Такий символ є реальним, бо має прямий стосунок
із реальністю.
Християнство користується символами реальними, які уприсутнюють дійсність у
конкретній речі, дії, знаку тощо. Символ не є лише тим, що тільки «символізує», чи
виключно вказує на щось, але передусім тим, що в дійсності вміщує в собі символізуючу
реальність у повному обсязі.
Про таке розуміння символу вчить, приміром, святитель Кирило Єрусалимський:
«Христос був реально розп’ятий та насправді похований, та воістину воскрес: і дав нам всім
це все, для того, щоб імітуючи його терпіння, ми насправді, реально наслідували Його
Спасіння». Отож, в образі, яким являється «імітація», справді приходить спасіння.
Сучасне богослов’я дивиться на символ через призму самої людини, яка складається
з тіла і духа, тому й реалізовує себе у тілесний спосіб: через усмішку виражаючи радість,
через плач – душевний смуток тощо. Іншими словами, через артистичну активність її ідеї
та образи стають реальністю. У тілесних жестах здійснюється спілкування між людьми: у
тому, що людина йде на зустріч одна одній, у подаванні руки, в обіймах та поцілунку, а
також через дарування подарунку та ін. об'являється взаємна любов. В таких символах
любов та інші реальності не лише символізують, але передусім реалізуються, не лише
розпізнаються, але також досвідчуються.
У богослужінні Церкви все, що вона вживає, має символічний, іконографічний
характер. Речі цього світу, що входять у контакт із Богом, зазнають преображення і
відрізняються від того, що належить життю «самому-для-себе», яке є далеким від життя для
Бога. Таким чином технічне холодне світло перетворюється на тепле світіння панікадил,
отруєне хімічними випарами та газами повітря сповнюється запахом кадильного диму,
посудина для розпивання різних напоїв стає коштовною чашею для Господньої Крові тощо.
Все це свідчить, що навколишній світ з його речами може і мусить для нас таїнством,
символом Божої близькості і Божої любові, бо все сотворене є добрим. Всі матеріальні речі
є свідченням, символом присутності у нашому світі духовного виміру. Символ, таким чином,
є відкриттям істинної реальності всього Божого світу.
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Літургійні жести та знаки
Тілесна постава та жести християнина є елементами молитви Церкви, а також
зовнішнім виявом особистої віри й побожності. До таких постав і жестів належать: знак
святого хреста, стояння, підношення рук, коліноприклонення, поклони та цілування святих
речей.
Знаком святого хреста християнин сповідує віру в Триєдиного Бога і воплочення
Божого Сина. Знак хреста кладемо правою рукою, благоговійно і без поспіху,
супроводжуючи словами «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь». Складанням разом
трьох пальців сповідуємо віру в Пресвяту Тройцю, а зігнувши до долоні інші два пальці,
сповідуємо дві природи воплоченого Сина Божого – Божу і людську. Хрестовидно
знаменуючись від чола до грудей і від правого плеча до лівого, сповідуємо Пасхальне
таїнство смерті й воскресіння Христа. Супроводжуючи хресне знамення словами: «В ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа», ми сповідуємо наше спасіння, яке є дією Пресвятої Тройці і яке
звершив на хресті Ісус Христос.
Стояння – це молитовна постава християнина, яка виражає духовну увагу й
готовність виконати Божу волю: «Премудрість, прості [станьмо прямо]». Наше «стояння»
перед Господом є знаком нашої участі у Воскресінні. За словами Тертуліана, церковного
письменника ІІ-ІІІ століть, «у неділю не можна постити, ані молитися на колінах. Цей звичай
зберігаємо також від дня Пасхи аж до Зішестя Святого Духа». Також і 20 правило І
Вселенського (Нікейського) собору приписує: «Оскільки дехто творить коліноприклонні
молитви в День Господній, а також у дні П’ятдесятниці, то для того, щоби в усіх єпархіях усі
дотримувалися одного, завгодно святому соборові, щоб усі приносили молитви Богові
стоячи».
Тримання рук вздовж тіла є виявом відкритості й готовності прийняти волю Божу.
Складання рук навхрест на грудях під час причащання виражає прийняття Божого життя
всім своїм єством та, воднораз, нашу віру у розп’ятого і воскреслого Спасителя. Підношення
рук є знаком піднесення нашого ума та серця до Бога, а також усильного благання. У такій
поставі на Божественній Літургії моляться священики під час Херувимської пісні, під час
слів «Вгору піднесім серця» та Господньої молитви «Отче наш».
Поклін є виявом покаянної постави та знаком почитання. Припадаючи до землі,
сповідуємо власну гріховність, а підносячись – визволення від гріха силою хреста
Господнього, знаком якого знаменуємо себе. Поклін є великим (доземним) і малим
(поясним). Другий часто називається також метанією (грецькою метанойя – переміна
мислення). Великі поклони чинимо переважно під час Великого посту, а малі – під час
знаменування хрестом, перед іконами, мощами та іншими святими речами.
Коліноприклонення – це вираження покутної постави каяника перед Богом: Оріген,
церковний письменник ІІ-ІІІ століть пише: «Слід знати, що коліноприклонення – символ
поклоніння Богові і нашого смирення – потрібне, коли хтось приступає сповідувати Богові
власні гріхи і прогрішення, прохаючи в Нього зцілення і відпущення». Коліноприклонення
є також знаком заступничої молитви: щороку в день П’ятдесятниці вірні всією спільнотою
моляться за себе й за цілий світ у «коліноприклонних молитвах».
Сидіння у храмі – насамперед ознака авторитету. Той, хто очолює літургійне зібрання,
сидить перед тими, що на нього зібрані. Саме тому єпископ, як глава місцевої Церкви,
сидить на горньому місці чи кафедрі, цим виявляючи своє покликання бути тим, що
пильнує і вчить Христове стадо. Також і священики, як співучасники апостольського
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служіння, сідають побіч єпископа. Втім, як на Сході, так і на Заході вірний народ теж може
сидіти на деяких богослужіннях, як слухач, який сприймає поучення. Сидіти, отже, можна
під час проповіді, читання псалмів, старозавітніх читань-паремій тощо. Втім, за звичаєм,
при читанні новозавітніх писань – головно Євангелія – ніхто не сидить. Природньо, що
право на сидіння мають хворі, немічні, старі люди та діти.
Як це не дивно, але танець теж є літургійною священнодією. Досі у деяких східних
Церквах (приміром у ефіопській) танець є частиною богослужіння. Наша традиція теж має
своєрідні різновиди танцю: обходи навколо престолу (під час воцерковлення дитини,
дияконських, пресвітерських та єпископських свячень, кадіння на Літургії та інших
відправах) чи тетраподу (під час хрещення та вінчання, співу величання на святковій
утрені), навколо храму (хресні ходи) тощо. Завдяки цим танцям ми прилучаємося до
вічності, яку являємо через замкнене коло.
Хода чи похід – це реальний символ підходу людини до Бога, до початку стосунків із
Ним. Господь перебуває з нами і для нас, однак Він не перехоплює нашу ініціативу, але чекає
нашої добровільної відповіді на Його запрошення[1]. Це виражають наші хресні ходи, прощі
до святинь, приступання до Євхаристії, хреста чи ікон тощо.
Цілуванням хреста, святого Євангелія, ікон і мощей виявляємо любов і поклоніння
Господу й почитання святих. Також воно виражає наше довір’я і безпосередність, як дітей
до Отця. Цілуванням виявляємо любов до осіб: священнослужителі обмінюються
«поцілунком миру» під час Символу віри, а вірні між собою на Чині прощення на початку
Великого посту й у час Пасхальних богослужінь.
Просячи й приймаючи благословення, відкриваємо себе на Божу благодать і
підтримку в різних обставинах нашого життя. Священнослужителі благословляють вірних
рукою хрестовидно, складаючи пальці так, щоб вони утворювали перші літери Господнього
імені: ІС ХС. Через єпископа або священика, Христос і надалі благословляє нас, так як
благословив апостолів у день Свого вознесіння. Просячи благословення, складаємо руки
навхрест, правою долонею згори, зі словами: «Благослови, владико (отче)». Прийнявши
благословення, цілуємо благословляючу руку, оскільки нею нас благословив Сам Господь
Ісус, а також тому, що ця рука тримає Божественну Поживу – Пресвяту Євхаристію. Також
покладення рук є жестом благословення у святих Таїнствах (Хрещення, Миропомазання,
Покаяння, Священства і Єлеопомазання).
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НАВІЩО МОЛИТИСЯ
Господь і так знає всі наші потреби, ми не мусимо приходити до церкви із списком
прохань, в яких все маємо перерахувати Богові. Часто мене дивує «набожність» деяких
віруючих, які подають записки на Службу Божу, і дуже сваряться зі священиком, якщо їх не
зачитали. Коли пояснюєш, що священик відправляв в цьому намірі Євхаристію, цього не
вистачає. «А я думав (ла), що як не зачиталось, то й не відправилось…», – кажуть вони. Я
ставлю собі питання: що більше ображає Бога: те, що я не прочитав всіх імен, чи те, що
людина не довіряє, що «Отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в
Нього» (Мт 6, 8)?
Для чого ж нам молитися, коли Бог і так все знає? Можна з упевненістю сказати, що наша
молитва потрібна в першу чергу нам особисто.
Уся молитва «Отче наш» показує ієрархію наших людських потреб, ця молитва вчить, що
спершу ми повинні хотіти. Вона має певну структуру, в якій на першому місці стоять
духовні потреби, а на другому – матеріальні… Лейтмотивом всієї молитви «Отче наш», як і
цілого християнського життя, є слова самого Ісуса Христа: «Шукайте перше Царство Боже
та його справедливість, а все те вам докладеться» (Мт 6, 33).
З чого починається молитва «Отче наш»? З усвідомлення перед ким на молитві стаєш:
«Отче наш, що єси на небесах»: Перед усім Бог – наш Батько, він кожного з нас любить, про
кожного з нас дбає. Це усвідомлення, що Бог є кимось дуже близьким тобі і позбавляє
непотрібної (язичницької) офіційності з наведенням тисячі титулів і прикмет Бога.
Бог є нашим Отцем – це найважливіший титул, який Господь ставить на перше місце. І ми
дійсно потребуємо такого Отця. Бог і так ставиться до нас як Батько до своїх дітей, а от ми
про це часто забуваємо, а молитва нам пригадує цю істину, допомагаючи нам наблизитися
до Бога.
Кожне прохання у молитві допомагає нам усвідомити те, що дійсно важливе для нас і для
нашого життя і, одночасно, допомагає відкинути все другорядне… Молитва не тільки нам
пригадує якісь істини, але підносить наше серце до Бога, саме це є метою молитви.
Якщо я завжди буду сприймати Бога виключно як суворого суддю, то чи мій дух зможе
піднестися до нього? Ні, мій дух буде перебувати в страхові.
Дар молитви є цілковитою благодаттю і жодні методики не допоможуть нам «осягнути
Бога», бо Бог є ініціатором молитви, проте ми, як це не дивно, можемо перешкодити Богу
зустрітися з нами браком відповідної постави на молитві, тобто язичницькою поставою
«велемовності», яка зраджує недовіру і страх перед Богом.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 16 липня: Св. мч. Якинта
09:00
Служба Божа за померших
18:00
Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 17 липня: Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа. Св. Андрея, архиєп.
Критського, Єрусалиміта.
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
Понеділок, 18 липня: Преподобного Атанасія Афонського
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Вівторок, 19 липня: Преподобного Сисоя Великого
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Середа, 20 липня: Прпп. Томи, що в Малеї, і Акакія, що згадується в «Ліствиці»
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 21 червня: Св. великомученика Прокопія
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 22 липня: Св. священомученика Панкратія, єп. Тавроменійського
19:00
Свята Літургія
19:30
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Субота, 23 липня: Свв. сорок п’ятьох мчч., що в Нікополі Вірменському.
Преподобного Антонія Печерського, Київського.
09:00
Служба Божа за померших
18:00
Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 24 липня: Неділя 6-та по Зісланні Святого Духа.
Св. мч. і прехвальної Євфимії.
Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської, у хрещенні
названої Оленою.
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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