
1   
 

   
 

        УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА            

Церква - Пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ЧИСЛО 30                                                   НЕДІЛЯ, 24 ЛИПНЯ 2022 РОКУ 

 
 

         

   
ІСУС ЗЦІЛЯЄ РОЗСЛАБЛЕНОГО 

 

 
 

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) 

mailto:parish@mykhailivka.org


   
 

 2 of 26  
 

Шоста Неділя по Зісланні Святого Духа 
Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської, у хрещенні названої Оленою 

Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,* 

оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і 

воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,* умерлих як 

Творець воскресив з Собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви ізбавився, 

Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

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

Богородичний, глас 5: Радуйся, двері Господні непроходимі,* радуйся, стіно і Покрове тих, що 
прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і подружжям незаймана, що родила 

плоттю Творця Твого і Бога.* Молитись не переставай за тих, що оспівують* і поклоняються Різдву 

Твоєму. 

Прокімен, глас 5:  

Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 11,8). 

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного (Пс. 11,2). 

Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 11,8). 

До Римлян послання святого апостола Павла читáння (12, 6-14). 

Браття, маємо, згідно з даною нам благодаттю, різні дари: коли дар пророцтва, виконуймо його 

мірою віри; хто має дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає; хто напоумлення 

нехай напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує – дбайливо; хто милосердиться – з радістю. 

Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло, приставайте до добра. Любіть один одного 

братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, духом горіте, 

Господеві служіте; веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі; святим у потребах 
помагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас ганять; благословляйте, не 

проклинайте. 

Алилуя, глас 5:  

Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину Твою устами моїми. 
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя (Пс. 88,3). 

Від Матея святого Євангелія читáння (9, 1-8). 

В той час, як увійшов Ісус у човен, він переплив і прибув у своє місто. І от принесли до нього 

розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, 
сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він хулить. Ісус, 

знаючи їхні думки, каже: Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи 

відпущені – чи сказати: встань і ходи! Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи 
відпускати, – каже розслабленому, – встань, візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов 

до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. 

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. 

ПЕРША 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. 

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

залі після першої та другої Святої Літургії, 24 липня. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 26 липня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 27 

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. 

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

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

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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СПІЛЬНОТА “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” СВЯТКУВАТИМЕ 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! 
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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. 
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Вих. ВА 22/151                     Аркуш 1 із 7-х 

 

«Перемагай зло добром!» (Рим. 12, 21) 

 
Послання Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2022 року 

до духовенства, монашества та мирян УГКЦ  

і всіх людей доброї волі 

 

Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді,  

коли він за своїх друзів своє життя віддає (Ів. 15, 13). 

 

Дорогі в Христі! 

 

Уже п’ятий місяць на українській землі йде широкомасштабна жорстока війна. Вона 

прийшла непроханою і віроломною ще 2014 року, а починаючи з 24 лютого ворог скинув усі свої 

дотеперішні маски та відкрито нищить Україну. 

Російська армія вбиває невинних і ґвалтує беззахисних, викрадає дітей і депортує 

окупованих, катує ув’язнених і морить голодом заблокованих, краде вирощене нами збіжжя і 

мародерствує в наших оселях, анексує землі й нищить захоплені підприємства, обстрілює мирні 

міста і тероризує мешканців. Російське керівництво прагне зруйнувати українську державність 

і позбавити нас нашого імені. «Їхні очі та їхнє серце тільки й дбають про наживу, а ще про те, як 

би кров безвинну пролити та як би утиск і насильство чинити» (Єр. 22, 17). Знову, як і в ХХ 

столітті, територія нашої Батьківщини перетворилася на «криваві землі». 

Цю війну ми рішуче засуджуємо! Бо «огидна Господеві дорога злого» (Прип. 15, 9). Цю 

агресію проти України світ має моральний обов’язок відвернути! 

Наміри агресора явно геноцидні: тактика ведення війни з перших днів показує, що він воює 

не з армією, а з народом. Росія намагається задовольнити свої імперські апетити: її керівництво 

вважає Україну колонією, недодержавою, яка не гідна місця на політичній мапі світу. Щоб бути 

великою, імперії потрібні колонії – поневолені, підкорені землі, ресурси, раби. Колоніальна 

геноцидна логіка диктує тактику випаленої землі, яка не шкодує нікого і нічого. Ні літня 

людина, ні вагітна жінка, ні немовлятко в пологовому будинку, ні діти, які ховаються в театрі, 

не є для неї святістю. Жодна історична пам’ятка чи індустріальне місто, житловий будинок із 

сотнями мешканців чи гектари достиглого зерна не є для неї цінністю. Всіх і все можна нищити 

«раді поставлених задач». Щоденно весь світ у заціпенінні споглядає варварство, моральний 

занепад і ницість нападників. Україна ж захищається, бо її народ раз і назавжди відмовився стати 

рабом, прагне просто вільно жити Богом даним життям та Богом даною гідністю. Цього ніхто 

не сміє в нього відібрати – так говорить Господь. 
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Україна не бажає підкорити чи принизити росію. Вона хоче, щоб сусід-агресор – який має 

у 28 разів більшу територію, що простягається на 11 часових зонах, і майже в чотири рази більше 

населення – припинив свої столітні спроби поневолення і нищення України, звільнився від 

патології імперіалізму і став правовою державою, що поважає права інших. Злодій має піти з 

нашої хати! Російська Православна Церква має припинити ідеологічно пропагувати єресь 

«руского міра»! У час, коли різні християнські Церкви з покаянням переосмислюють свою 

історичну роль у політиці колоніалізму і практиці рабства, РПЦ провадить своїх вірних у 

моральну пітьму насилля, загарбництва і воєнних злочинів. Сіль звітріла, а світло перестало 

світити (пор. Мт. 5, 13–16).  

Війна загарбника спричинила в нашій країні гуманітарну і екологічну катастрофу, 

економічну і демографічну кризу. За п’ять місяців Україну покинули до дев’яти мільйонів 

мешканців, зокрема два мільйони дорослих і дітей були примусово вивезені окупантом до росії, 

і близько семи мільйонів змушені стати внутрішніми переселенцями, 15, 6 мільйона потребують 

гуманітарної підтримки. Тисячі сімей розділені кілометрами і кордонами. Число вдів і сиріт 

щодня зростає. Агресор робить усе, щоб перетворити нашу Батьківщину на територію, не 

придатну для життя, залишаються спустілими міста і райони. Масштаби цього масивного 

демографічного зсуву нам годі охопити, але його наслідки ми відчуватимемо десятиліттями. 

Трагедія війни безпосередньо боляче зранила нашу Церкву. Частина наших парафій 

окупована і сплюндрована. Зрештою, за останні століття щоразу, коли черевик російського 

окупанта – чи то царського, чи то радянського, чи путінського – ступав на нашу землю, 

Українська Греко-Католицька Церква була переслідувана та нищена. Проте вона щоразу, даючи 

свідчення віри і витривалості в переслідуваннях, з Господньої волі з новою силою 

відновлювалася. Віримо і знаємо, що так буде і цього разу. Висловлюємо солідарність і 

підтримку нашим єпископам, священникам, богопосвяченим особам, мирянам, які перебувають 

на лінії боїв та на окупованих територіях або змушені були покинути свої помешкання і парафії. 

Віримо, що ви повернетеся до рідних місць, і наші парафії відродяться і розвиватимуться. 

Висловлюємо слова братерства і солідарності римо–католикам, православним, протестантам, 

євреям і мусульманам України, які перебувають під смертельною загрозою не менше від нас. Ми 

стоїмо разом! 

Несподіваними навіть для багатьох українців, не кажучи вже про інші країни, стали 

мужність і єдність нашого народу в обстоюванні своєї незалежності. Героїчний військовий 

спротив, самовідданість і жертовність добровольців та волонтерів, єдність і одностайність 

релігійних громад, що перетворилися на важливі осередки взаємодопомоги та любові до 

ближнього, доводять, що такий народ поневолити неможливо.  

Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми – насіння. Це прислів’я стало гаслом 

нескореності, живучості та сили протистояння труднощам, які демонструють українці. Воно 

перегукується з висловом християнського письменника Тертуліана: «Кров мучеників – насіння 
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Церкви». Ми схиляємо голови перед усіма, хто приніс і приносить себе в жертву, щоб захищати 

невинних, боронити правду, обстоювати Богом дану священну людську гідність.  

Велика болісна жертва, оскільки вона правдива і пасхальна, дає рясні, життєдайні плоди. 

Серед смерті, яку повсюдно сіє ворог, використовуючи весь арсенал злоби і ненависті, 

проростають паростки неосяжної сили і шляхетності. Бог запалив душі українців вірою в 

перемогу Божої правди. В епоху диктатури релятивізму українці чітко називають речі своїми 

іменами: є істина, добро, принципи і цінності, за якими слід жити і за які можна навіть померти, 

а є брехня і лукаве зло. Україна об’єднала Європу, зцілюючи її тріщини, і надихнула людей 

доброї волі в усьому світі. Перед очима людства оживає Святе Письмо, і Господь історії 

увиразнює чудо: Давид протистоїть Голіяту. Українські воїни, які захищають від навали рідні 

міста, життя рідних і близьких, свободу та гідність народу, разом з Давидом кажуть: «Ти йдеш 

на мене з мечем і довгим списом і коротким. Я ж іду на тебе в ім’я Господа Сил… якого ти 

зневажив» (1 Сам. 17, 45). Ми висловлюємо щире визнання всім, хто жертовно стоїть за правду і 

справедливість. 

Дякуємо отцям-капеланам, які, ризикуючи життям, перебувають поруч із нашими 

захисниками, моляться з ними, несуть їм Христа та дбають про гуманітарну підтримку. 

Через страждання і відчайдушну боротьбу за своє існування Україна стала епіцентром 

глобальних змін. У багатьох людей і народів спадає полуда з очей: стає зрозумілим, що дешеві 

ресурси не варті підтримки диктаторів; що світова система безпеки ослаблюється і мир є під 

загрозою, якщо заради добробуту не звертати уваги на Божі принципи і поведінку порушників; 

що жодна людина чи країна не є далеким островом, а все людство на різних рівнях 

взаємопов’язане, і якщо чиниться несправедливість щодо однієї країни – інші  не можуть бути 

байдужими. «Ніколи знову» з історичного гасла перетворюється на моральний імператив.     

З волі Божої правда увиразнилася, а брехня – зів’яла, бо «ніяка брехня не походить від 

правди» (1 Ів. 2, 21).  Сам факт нічим не спровокованої агресії з боку росії, підкріплений 

воєнними злочинами російських окупантів, викликав у світі величезну хвилю підтримки 

українців. Безпрецедентний рівень гуманітарної допомоги біженцям і тимчасово переміщеним 

особам є автентичним свідченням християнської любові: «Біженцем був, і ви Мене прийняли; в 

біді був, і ви прийшли до Мене» (пор. Мт. 25, 35-36). За цю гостинність і щедрість різних народів, 

Церков, єпископів, священників, монахів і монахинь, мирян і людей доброї волі в різних країнах 

на різних континентах висловлюємо глибоку вдячність. Ми також складаємо щиру подяку 

монастирям, чернечим чинам і згромадженням в Україні і за кордоном, які прийняли тисячі 

вимушено переселених осіб і діляться з ними всім, чим мають. Як і в часи перших християнських 

спільнот, надмір в одних людей покрив нестачу в інших (пор. 2 Кор. 8, 14). 

Цими днями ми питаємо себе: що дає нам силу боротися і протистояти ворогові, який 

переважає нас у десять разів у військовій потузі? Якщо ж відкоригувати саме запитання – «хто» 

дає нам силу, то відповідь стає очевидною. Силу дає нам Бог, бо Він є Господом сил. Чому? Бо 

ми любимо! У моці українців виявляється сила любові. Наші воїни керуються принципом не 
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ненависті до чужого, а любові до свого – дітей, коханих, батьків, друзів, землі, рідних вулиць, 

світанків, туманів… Любов виявляється в невтомній праці волонтерів, у щедрих пожертвах 

мільйонів, у щирій тихій молитві. І в цій любові ми вже перемогли.  

Цю моральну висоту слід зберегти. Остаточно переможемо лише тоді, коли 

продовжуватимемо любити, коли ні на йоту не відступимо від біблійної формули цієї перемоги: 

«Ми знаємо, що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у 

смерті перебуває» (1 Ів. 3, 14). Любов народжує героїв, а ненависть – злочинців. Жорстокість 

війни дегуманізує, тому ми, як народ, що захищається, і Церква, що гуртує народ у Христову 

родину, мусимо докладати всіх зусиль, щоб зберегти свою гідність і людяність, у жодному разі 

не опустившись до нелюдяності та звірств агресора. Бережімо серця наших воїнів від зла, щоб 

вони залишалися воїнами світла і добра! Бережімо свої серця! Перетворюймо свій гнів і кривду 

на мужність, незламність, правдиву мудрість і перемогу Божої правди. Святий Павло закликає 

«Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21). 

Як бути Церквою?  

На тлі війни увиразнюються та набувають особливої ваги принципи, до яких ми зверталися 

у посланні 2021 року «Надія, до якої нас кличе Господь», роздумуючи над нашим майбутнім і 

визначаючи душпастирські пріоритети нашої Церкви на наступне десятиліття. 

Відштовхуючись від досвіду пандемії, що глибоко вразила соціальні зв’язки та структури, ми 

наголошували на необхідності душпастирського навернення, розбудови мереж сопричастя, зцілення 

ран та близькості та практичної уваги до вбогих і маргіналізованих. Спираючись на досвід наших 

спільнот, ми намагалися описати методологію, а війна створила контекст, у якому кожен із нас 

може глибше замислитися, що ця методологія і ці принципи означають і до яких практичних 

висновків та дій ведуть.  

Наше душпастирське навернення означатиме бути поруч із нашими вірними – у 

стражданнях, горі, випробуваннях, смерті. «Як страждає один член, страждають усі з ним 

члени» (1 Кор. 12, 26). Вислів «пахнути вівцями» повертається до свого оригінального, 

радикального Христового змісту – віддати своє життя за довірену кошару. Війна спонукає нас із 

новим запалом і стійкістю продовжувати розбудовувати зв'язки солідарності між людьми, 

парафіями і країнами; нові, нечувані досі, рани вимагатимуть від усіх витривалої молитви та 

великодушної праці, щоб олією Божого милосердя і людського співчуття зцілювати їх та 

перетворювати на джерела надії; а допомога вбогим і маргіналізованим вимагатимуть від нас 

нових підходів і творчості в любові.  

У жовтні 2021 року, відкриваючи Синод Єпископів Католицької Церкви, Папа Франциск 

наголосив, що ми покликані до єдності, сопричастя, братерства, які з’являються саме тоді, коли 

ми усвідомлюємо, що всіх нас обіймає одна Божа любов. Тобто наша єдність чи солідарність є не 

соціальним конструктом, а нашою ідентичністю у відповідь на Божу любов. «Хто не любить, той 

не спізнав Бога, бо Бог – любов» (1 Ів. 4, 8). 
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Війна радикально вчить нас через біль, жертви і горе, які вона щодня приносить, бути 

Церквою Христовою: непохитно вірити у силу добра і жити діяльною любов'ю. «Бо хто не 

любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить» (1 Ів. 4, 20).  

Ми покликані бути Церквою, яка є близькою 

В Україні і за кордоном наші парафії творять мережі молитви та підтримки. Разом з 

молитвами за мир, порятунок, поранених і полеглих лунають оголошення про збір пожертв, 

пошук волонтерів, пакування і розпаковування матеріальних засобів. Триває кропітка, 

муравлина праця. Через свідчення Церкви і наших вірних у різних країнах світу поширюється 

правда і зміцнюється усвідомлення того, що переживають люди в Україні. Церква, яка близька 

до страждання, до людського горя, є живою і музеєм не стане. 

Ми покликані бути Церквою, яка слухає  

Капелани і священники, представники монашества чи миряни, які працювали з тими, хто 

пережив окупацію, обстріли, каліцтва чи втрату рідних, зазначають, що найважливіші слова 

розради – «я з тобою». Контакт, увага, людяність, молитва – це головні способи 

душпастирювання під час війни. Вислухати іншого, почути його історію, прийняти його біль – 

це в наших обставинах означає бути Церквою. 

Ми покликані бути Церквою, яка зцілює рани 

Протягом своєї земної місії Христос оздоровлював сліпих, розслаблених, біснуватих, щоб 

остаточно зцілити людство і людину від недуги смерті та гріха. Своє служіння гоїти рани, 

оздоровлювати, зцілювати Христос передав Церкві. Під час війни зцілення духовних ран, 

протидія травмі та стресу – одне з першочергових завдань Церкви та її служителів. «Носіте 

тягарі один одного й тим робом виконаєте закон Христа» (Гал. 6, 2). Рани і травми людей, яким 

ми покликані служити, здебільшого видимі й очевидні, а часом приховані чи перемотані 

пов’язками злості, страху, вдаваної відстороненості.   

Церква, будучи сама зраненою стражданнями і болем воєнного лихоліття, покликана 

нести кожній знедоленій і зраненій людині ліки благодаті Святого Духа у Святих Таїнствах та 

духовного супроводу, ліки розради і милосердної любові. У людських ранах розпізнаємо рани 

нашого Спасителя, а, торкаючись людського страждання, віднаходимо контакт з Христом 

воскреслим, рани якого стали знаком остаточної перемоги Бога над темними і руйнівними 

силами гріха.  

Так, у своєму Синові, розп’ятому за гріхи всіх людей і воскреслому з мертвих силою Святого 

Духа, сам Бог Отець виходить назустріч своїм стражденним дітям і перетворює людське 

терпіння на джерело надії та вічного життя. Про це нас запевняє Боже слово устами святого 

апостола Павла: «Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що 

Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. 

Вмираючи бо, Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога» (Рим. 6, 8–10).  

Ми покликані бути Церквою, що молиться за мир і шукає справедливості 

«Мир залишаю вам, Мій мир даю вам» (Ів. 14, 27). Мир є одним із дарів Святого Духа, і 

посеред болю щоденних тривожних новин Церква неустанно благає Господа про мир для 
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багатостраждальної України і разом з іншими працює заради відновлення миру і 

справедливості на нашій землі.  

Ми покликані бути Церквою, яка дає надію 

Ми, християни, є людьми надії не тому, що «сподіваємося на краще», а тому що віримо в 

Бога і вічне життя, до якого Господь нас запрошує. «Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита 

в серця наші Святим Духом, що нам даний» (Рим. 5, 5). Парадоксально, але саме ця віра дозволяє 

нам уповні і глибоко переживати земні події, зокрема цю війну. У перспективі вічності щоденне 

не розмивається, а навпаки, набуває чітких обрисів, усвідомлюється священна цінність кожної 

людини.    

*** 

Дорогі в Христі брати і сестри! Ми, єпископи УГКЦ, через пандемію не бачилися наживо 

вже три роки. Однак радість нашої братньої зустрічі затьмарена страхіттями війни. Саме війна, 

страждання, які вона завдає нашому народові, та новітні виклики, спричинені російською 

воєнною агресією проти нашої Батьківщини, були в центрі наших молитов, розмов і 

синодальних нарад. Крім того, під час цьогорічної сесії Синоду ми роздумували над темою 

«Синодальність і соборність: досвід УГКЦ». У контексті нинішніх обставин це не абстрактна 

тема: навпаки, у біді, якої зазнає наша держава і наш народ, ми покликані заново відкрити силу 

єдності і необхідність щоденної та витривалої солідарності задля перемоги: «В єдності сила 

народу. Боже, нам єдність подай!». Ми ще гостріше відчули, що покликані зміцнювати єдність 

всередині країни та підтримувати наших вірних і всіх людей доброї волі поза її межами. 

Нехай же силою і діянням Святого Духа буде нам дана непохитна єдність і віра в перемогу 

Божої правди!  

Нехай Господь кріпить і благословить наших захисників, добровольців, волонтерів, 

медиків, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, законну владу України і всіх, 

хто захищає і звільняє Україну від агресора!  

Нехай пригорне родини загиблих, сиріт і вдів, полонених і пропалих безвісти!  

Нехай дарує вічну нагороду і повноту життя полеглим!  

Нехай єлеєм милосердної любові зцілить тілесні, душевні та духовні рани постраждалих!  

За молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих української землі нехай Він дарує всьому 

світові свій мир і благословення!  

 

Благословення Господнє на вас! 

 

Від імені Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 

 

† СВЯТОСЛАВ 
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Дано в Перемишлі, 

при соборі Різдва святого Івана Хрестителя, 

у день Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні, 

15 липня 2022 року Божого 

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

 

ШОСТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

Минулої неділі ми із вами чули, що Ісус мандрує, щоб зцілити двох біснуватих. Сьогодні ж 

апостол Матей показує нам із вами як Ісус повертається до Своєї домівки, до міста 

Капернауму і це чудо, про яке йде сьогодні мова показує нам, що Бог може прощати гріхи. 

Ісус повертається до Свого міста, до Свого дому, але чи Його очікують там? Бачимо, що до 

Ісуса приносять паралізованого, а у Біблії паралізованість дуже часто ототожнюється із 

гріховністю, бо так само гріх нас паралізує, гріх нас поневолює, гріх нас, можна сказати, 

приковує до нашого ліжка. 

У Євангелії від Матея ми читаємо ці прекрасні слова: «Побачивши їхню віру…» (Мт. 9:1). У вірі 
вони приносять свого паралізованого друга до Ісуса Христа. (Боже, дай нам таких людей, 

котрі зможуть у вірі принести нас до Ісуса Христа чи то у духовній, чи то у фізичній потребі. 

Які зупиняться і допоможуть нам у нашій потребі, котрі проявлять милосердя у нашій біді. 

Не просто скажуть: «Я тобі співчуваю», не просто помахають головою… Ми так часто 

прагнемо таких людей, але чи самі хочемо бути тими, котрі поспішають допомогти, 
потішити, розрадити, обняти? Як часто ми боїмось увійти в історію іншої людини, в життя 

іншої людини. Забуваючи, що кожен із нас також покликаний до того, щоб простягнути 

руку, щоб бути присутнім в житті тих чи інших людей. 

Ісус бачить віру цих людей, котрі принесли до Нього цього паралізованого чоловіка. Якою 

великою є ця віра! Віра, із якої випливають вчинки; віра, котра є завжди активною, 
діяльною. Віра, котра кличе кожного із нас до конкретного діяння. І Бог бачить їхню віру та 

зцілює. «Ісус сказав розслабленому: – Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Господи, як 

нам бадьорися, адже ми є ще прикутими до ліжка? Цей хворий ще прикутий до ліжка, і чує 

слова: «Бадьорися, бадьорися, бо сьогодні прийшло тобі спасіння, бадьорися, бо сьогодні 

прощаються тобі гріхи». 

Сьогоднішні теж Господь кожному із нас говорить: «Бадьорися тут і зараз». Проте кожний 

із нас ще є прикутим до свого егоїзму, до гордині, а, можливо, хтось до алкоголізму чи ще до 

якогось гріха. Не біймося прийти до Христа, бо Він говорить: «Бадьорися, бо Я тобі прощаю 

гріхи, твої гріхи відпускаються, ті гріхи, котрі не дозволяють тобі ходити». Бог їх відпускає.  

Для того, щоб дійти до своєї мети, слід спочатку іти, потрібно прийти до Господа і сказати: 

«Господи, я згрішив. Господи, я упав». А Господь не критикує, Господь не кричить, Господь 

у милосерді говорить: «Бадьорися, вставай і ходи!». 
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У цій історії ми також бачимо і книжників, котрі не звертають уваги на милосердя, не бачать 

доброти Бога,  але бачать гріх. Вони постійно нарікають. Їм ніяк не можна догодити. Мабуть, 

у нашому життя теж достатньо таких людей, котрі бачать тільки негатив, котрим 

неможливо нічим догодити. Як світить сонце, то спека, якщо дощ, то холодно. Від таких 

людей потрібно тікати, а основне, щоб ми самі не були такими людьми, людьми, котрі 
бачать лише негатив. 

Ці книжники чітко говорять: «Він богохулить». Богохульство у часи Христа було страшним 

гріхом. Зрештою, за цей гріх була кара смерті і це звинувачення Ісуса у богохульстві 

постійно повторюється. І навіть тоді, коли Ісуса засуджують до смерті, Його засуджують за 

богохульство. Фарисеї та книжники ніяк не можуть повірити у Боже милосердя, не можуть 
повірити у те, що Господь прощає гріхи. Зрештою, буває так, що ми віримо, що Бог прощає 

наші гріхи, але ми самі собі не можемо їх простити. Тому й Господь говорить: «Ісус сказав 

розслабленому: – Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». 

Апостол Марко у своїй Євангелії говорить, що Ісус знав думки фарисеїв. Ісус знає думки 
кожного із нас, але Його це не лякає. Він приходить і дає можливість нашому наверненню. 

«Чого лукаве думаєте в серцях ваших?» (Мт. 9:4). Фарисеї та книжники постійно думають 

підступно. А, як можна було отримати прощення у Старому Завіті? Тільки через 

жертвоприношення. У Старому Завіті спалювали ягня чи голуба. А тут живий Бог, Котрий 

сьогодні говорить до мене й до тебе, до кожного із нас: «Тобі прощаються твої гріхи». 
Христос говорить: «Твої гріхи перекреслені, почни ходити». І тут важливо те, що Христос 

говорить: «Ходити, а не повзати». Досить часто ми, християни, не віримо у прощення, ми 

повзаємо, а Господь говорить: «Встань і ходи, почни ходити уповні, залиш те, що тебе 

поневолює». Цей хворий, а ми не знаємо чи він був хворим із дитинства, чи вже захворів у 

зрілому віці, – він встав і пішов. Бо він повірив, бо він став здоровим у вірі тих, хто принесли 
його до Ісуса Христа. І він пішов додому вільним. 

Чи можемо ми сьогодні, вслід за євангелистом Лукою, повторити: «…сьогодні ми бачили 

дивні речі» (Лк. 5:26). Але ж, які дивні речі ми можемо побачити? Адже цей день нічим не 

відрізняється від інших днів. Він такий самий як учора і позавчора, як і всі інші. Сьогодні ми 

бачили дивні речі, бо цим дивом є те, що Бог любить мене, Бог любить тебе, Бог любить 
кожного із нас. І Бог пробачає мені, тобі й усім. Пробачає сьогодні, завтра, післязавтра й 

завжди. Прощаючи, Бог нас наново народжує. Адже Він говорив так само і до Никодима, що 

потрібно наново народитися. Якщо хочеш народитися, то повір у прощення, повір у любов, 

повір у милосердя та добро. І йди, а не повзи. 
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Дияволів ми бачимо… А, де ж Господь? 

Гіркими сльозами болю, страху та відчаю омиваються жителі нашої прекрасної 

України. Війна. Страшна війна увірвалася і уже 5 місяць поспіль руйнує життя людей, 

калічить долі дітей, забирає найкращих та найвідважніших воїнів. 

І ми ясно та чітко побачили обличчя диявола та його слуг, які сіють руйнування та 

смерті. Диявольська сила заволоділа душами та серцями. Віра у Небесне Царство, 

любов та прощення перетворилися на фікцію. Євангельська новина про любов та 
спасіння, мир та щастя відходить кудись далеко. Армія демонів в передсмертній 

агонії повела своїх слуг в останній бій. Сатанинське військо заволоділо душами сотні 

тисяч людей, наповнивши їх розум ненавистю, жагою вбивств, і вони знищують наші 

міста та села, вбивають наших людей, руйнують школи, лікарні та храми. Диявол 

продовжує свою давню битву проти Бога. 

Невже смерть, брехня та зло може продовжуватися вічно? 

Де ж наш Господь? 

А Господь з нами. Він перебуває з усіма тими, хто надіється на Нього і просить про 

допомогу. Послухаймо тільки свідчення воїнів, коли невидима сила їх охороняла від 

куль та бомб. Господь з нами, стоїть біля ліжка помираючого сина, тіло якого вкрите 

осколками та ранами. Він з нами, стоїть у вузькій в’язничній камері. Він з нами, коли 

здається, що безвихідь поглинула усі наші сили. Господь з нами під зруйнованими 

бомбами школами, лікарнями, будинками. 

Господь з нами, коли ми помираємо від ран. Він з нами, коли ми, втікаючи від смерті, 
шукаємо захисту в домах чужих людей. Господь з нами, коли хвилі сумнівів та відчаю 

охоплюють наше серце. Господь з нами, коли наші друзі зрадили нас. Господь з нами, 

коли ми на смертному ложі прощаємося із цією прекрасною землею. Господь завжди 

з нами. І ми це знаємо. Бог любить нас. 

 «Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас?. Він власного Сина свого не 

пощадив, а видав його за всіх нас, – як же разом із ним не подарує нам усього?» (Рим. 
8:31-32). 
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28 ЛИПНЯ - ВШАНУВАННЯ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 

“Прийдіть вірні, заспіваймо духовну пісню і прославмо Христа, 

який світло прославив чесного Володимира Великого князя” 

(Канон утрені празника). 

 

Поміж великими і світлими мужами нашої княжої держави святий Володимир Великий, наче сонце, 
сяє своєю невмирущою славою, величчю і заслугами. В історії Руси-України його записано 

золотими літерами не тільки як могутнього і розумного володаря, але передусім як хрестителя, 

просвітителя і ревного апостола християнської віри. Свята віра, яку він прийняв у візантійському 
обряді, стає з часом серцем і душею нашого народу й держави. Вона стає сильною моральною 

основою нашого народу, основою нашої культури, звичаїв і обрядів. Вона завжди була великою 

моральною силою для нашого народу, передусім у дні його горя і руїни. Тією християнською вірою 

наш народ довгі-довгі сторіччя жив і кріпився, тією ж вірою він і сьогодні живе і кріпиться в неволі 

безбожного комунізму. І в тому якраз велика заслуга святого Володимира Великого, що дав нашому 

народові цінний скарб святої віри. Він вічно житиме у серці нашого народу як його хреститель, 

апостол і святий. 

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ — ХРЕСТИТЕЛЬ РУСИ-УКРАЇНИ 

Християнська віра не була чимось чужим і незнаним для Володимира Великого. У Києві вже за 

князя Ігоря були християни, які мали свою церкву. Християнкою була його бабка, свята княгиня 

Ольга, яка його виховувала. Свята Ольга через різні причини не наважилася запровадити Христову 
віру у своїй державі. Те, чого вона не зробила, здійснив її внук — Володимир Великий. Він не тільки 

сам прийняв святе Хрещення, але охрестив увесь наш народ. Тим актом він прирівняв нашу 

державу з християнськими народами Сходу й Заходу. 

Князь Володимир вирішився прийняти святу віру не із Заходу, а зі Сходу, у візантійському обряді, 
бо як з Візантією, так і з Болгарією його пов’язували тісні політичні, культурні й економічні 

відносини. Він відчув своєю душею, що християнська віра у візантійському обряді найкраще 

відповідає психіці і ментальності нашого народу. Крім того, ця віра принесла зі собою богослужбу і 

святі книги зрозумілою для народу мовою. Володимир Великий, як подає наш літопис, охрестився 
988 року і на святому хрещенні отримав ім’я Василія. 

Охрестившись сам та знищивши поганські ідоли, князь Володимир насамперед охрестив своїх 

дванадцятьох малолітніх синів у джерелі на місці, що сьогодні відоме в Києві під назвою Хрещатик. 

За його наказом охрестився столичний город Київ та ввесь народ. “Він наказав, — каже митрополит 

Іларіон, — по всій своїй землі хреститися в ім’я Отця і Сина і Святого Духа, щоб явно і голосно 

славилося по всіх городах ім’я Святої Тройці, та щоб усі стали християнами: малі й великі, раби й 

свобідні, молоді й старі, бояри і прості, багаті і вбогі. І ні один чоловік не противився його 
благочестивому повелінню. Хрестилися, якщо хтось і не з любови, то із страху до того, хто наказав… 

І в одному часі вся наша земля стала славити Христа з Отцем і Святим Духом… Він навернув з 

блудної дороги ідолопоклонства не одного чоловіка, і не десять городів, але всю свою область” 

(Митр. Макарій. История русской церкви, ?. І, с. 5). 

Святий Володимир Великий відійшов до вічности 15 липня 1015 року. Його поховали у Десятинній 

церкві, у каплиці святого Климента, де вже спочивала його жінка Анна, яка померла ще 1011 року. 



   
 

 24 of 26  
 

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ — АПОСТОЛ СВЯТОЇ ВІРИ 

Володимир Великий не тільки прийняв святу віру і охрестив увесь народ, але також став її ревним 

апостолом, його головне завдання після хрещення — це справа церковної єрархії, священиків, 

будови Божих храмів та християнської просвіти. У 989 році, тобто наступного року після свого 
хрещення, він приступає до будови церкви на честь Успення Пресвятої Богородиці, яку називали 

також Десятинною, бо на її утримання він призначив десятину своїх княжих доходів. Тією церквою 

він започаткував будівництво Божих храмів у Києві і по всій Русі. Митрополит Іларіон у своєму 

“Слові” каже: “По всій руській землі він здвигнув церкви Христові і поставив йому служителів”. А 

монах Яків, сучасник преподобного Теодосія Печерського, у своїй “Похвалі” на честь князя 

Володимира пише: “Всю руську землю і всі городи він прикрасив святими церквами”.  

Християнська віра мала особливо благодатний вплив на серце, душу і характер Володимира. Він 
тією вірою переймається до глибини, нею живе і її практикує у щоденному житті, його життєписні 

одностайно підкреслюють, що християнська віра змінила його життя. Монах Яків каже про нього: 

“А блаженний князь Володимир усім серцем і всією душею Бога полюбив і Його заповіді цінив і 

зберігав”. Насамперед видно його любов до ближніх, яка виявляється передусім у різних виявах 
милосердя. Митрополит Іларіон у “Слові” так славить його доброчинність: “Ти давав милостиню 

тим, що просили, одягав нагих, кормив голодних і спрагнених, помагав недужим, викуповував 

боржників, звільнював невільників. Твої щедроти й милостині ще й сьогодні люди згадують”. А 

монах Яків говорить: “Я не можу описати всі його милостині. Він не тільки у своїм домі творив 
милостиню, але й по всьому городі. І не тільки в одному Києві, але й по всій руській землі”. 

Никонівський літопис свідчить, що Володимир “показав багато добрих справ, правду, 

довготерпіння, любов, смирення, милосердя, а до Бога і божественної віри горів духом, наче вогонь, 
і був дуже страшним для тих, які не вірили в Господа Ісуса”. 

“Усі сучасні джерела погоджуються, — каже проф. М. Чубатий, — що після хрещення Володимир 

зовсім змінив своє попереднє життя та перейнявся євангельськими правдами милосердя і любови 

до ближнього. Свої багатства обертав він не тільки на державні потреби й на будову церков, але 
також на допомогу бідним, хворим і вдовицям” (Історія християнства на Руси-Україні, Т. І, с. 279). 

Наша Церква у богослуженні на празник святого Володимира прославляє його найкращими 

похвалами. Тут він величається як “другий Костянтин словом і ділом”, “істинний проповідник”, 

“корінь правовір’я”, “начальник благочестя і проповідник віри”, “другий Павло”, “нищитель ідолів”, 
“рівноапостольний”, “світильник світлий”, “преславний Христовий угодник”, “ревнитель 

апостолам”, “преблаженний Отець” і “Учитель, яким ми Христа пізнали”. 

На стиховні вечірні ми звертаємося до нього: “Радуйся, руська похвало, радуйся вірних правителю, 

радуйся божественний Володимире, наш начальнику, радуйся віри забороло, радуйся чудо чудес 

преславне, і для прибігаючих тихе пристановище, радуйся всесвятий каменю віри і молільнику за 

тих, що тебе оспівують і вірно величають”. 

КУЛЬТ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 

Хоча Володимир Великий ще за свого життя мав славу хрестителя і просвітителя Руси, все-таки 

після смерти його ім’я довгий час не було внесене до списку святих, і він не мав свого празника. 

Головною причиною було те, що при його гробі не діялися чуда, які є необхідною умовою 

канонізації. Монах Яків у своїй Похвалі захищає Володимира: “Не дивуймося, любі, коли він не 
творить чудес після смерти, бо багато святих праведних не ділали чудес, а вони святі”. І за святим 
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Йоаном Золотоустим він повторює, що “святу людину можна пізнати за її справами, а не за 

чудесами”. 

Невідомий автор Похвали в честь Володимира з середини XII ст. скаржиться на своїх сучасників, бо 

Володимир не тільки не має празника в день своєї смерти, але навіть молитви не виголошують за 
нього. 

Іпатіївський літопис під 1229 роком, згадуючи Володимира, називає його “Великий” і тим дає знати, 

що тоді його ще не почитали, як святого. Ні в одних синодиках, тобто списках святих, 

домонгольського періоду нема імени Володимира. 

Відзначення дня смерти Володимира було встановлене десь після 1240 року, але не в Києві, а в 

Новгороді. Новгородський літопис під 1240 роком говорить, що 15 липня, тобто в день смерти 

Володимира, князь Олександр Невський здобув визначну перемогу над шведами на ріці Неві. Якщо 
б тоді Володимира уже почитали як святого, то літописець певно згадав би його і ту перемогу 

приписав би його заступництву. А тим часом він пише, що князь Олександр переміг шведів “силою 

святої Софії і молитвами Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в 15 день місяця липня, в 

день святих Кирика і Юліти, в неділю Собору 630 святих Отців, що в Халкедоні”. 
І якраз з тієї нагоди, що князь Олександр Невський переміг шведів у день смерти Володимира 

Великого, у Новгороді 15 липня встановили його празник. 

У Новгороді не могло бути мови про чуда при його гробі, тому треба вважати, що його празник 

установлений не як чудотворцеві, але як рівноапостольному Хрестителеві Руси. Іпатіївський 

літопис під 1254 роком уже називає Володимира святим. А Лаврентіївський літопис під 1263 роком 

згадує про празнування його пам’яти як святого. У 1311 році новгородський архиєпископ Давид 

збудував церкву в честь святого Володимира Великого на одній з брам свого Софійського кремля. 
Мощі святого Володимира Великого спочивали в мармуровому саркофазі під руїнами Десятинної 

церкви від 1240 року аж до часів київського митрополита Могили. У 1635 році, відбудовуючи 

Десятинну церкву, митрополит знайшов у її руїнах мощі. Голову святого Володимира митрополит 

П. Могила дав до Києво-Печерської церкви. Дещо з мощей послав у дар московському цареві 
Михаїлові, а останній передав її до Успенського Собору в Москві. А кисть руки П. Могила залишив у 

соборі святої Софії в Києві. 

Історик М. Чубатий подає дуже влучну характеристику особи святого Володимира Великого. “Особа 

святого Володимира Великого, — каже він, — мабуть, єдина перейшла з усіма варіянтами його 
життя в усну народну словесність як надзвичайна постать Володаря двох облич. Володимир — 

сильний, справедливий володар Руської Держави, що при допомозі своїх лицарів-помічників і 

героїв береже в державі лад, винищує всякі злочини та порушення права і справедливости. Це 
оборонець батьківщини перед зовнішніми ворогами. В усній словесності є теж другий Володимир, 

святий, богоугодний і милосердний, друг бідного народу. Цей другий Володимир — “сонечко ясне”, 

батько всього народу, овіяний духом Євангелія не на словах, а на ділі. Він винищує нужду та 

вбожество у своїй країні. Це соціяльний реформатор не на засаді ненависти людини до людини, не 
на теорії боротьби кляс без основ християнської любови, це соціяльний реформатор, що усуває 

нужду, вбогість та недостаток у своїй країні задля Бога та в ім’я справедливости і євангельського 

братолюбія” (Історія християнства на Руси-Україні, ?. І, с. 287). 

 о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд” 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

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 

Понеділок, 25 липня: Свв. мчч. Прокла й Іларія. Преподобного Михаїла Малеїна 
19:00  Свята Літургія 

19:30  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Вівторок, 26 липня: Собор св. архангела Гавриїла. Преподобного Стефана Савваїта 

19:00  Свята Літургія 

19:30  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Середа, 27 липня: Св. апостола Акили 

19:00  Свята Літургія 
19:30  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Четвер, 28 червня: Св. рівноапостольного, великого князя Володимира, у святому 

хрещенні названого Василієм 

09:00  За здоров’я та Боже благословення 

19:00  За здоров’я та Боже благословення 
19:45  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

П’ятниця, 29 липня: Св. священомученика Атеногена і десятьох учнів його 
19:00  Свята Літургія 
19:30  Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

Субота, 30 липня: Св. великомучениці Марини 

09:00   Служба Божа за померших 

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

Неділя, 31 липня: Неділя 7-ма по Зісланні Святого Духа. Неділя Отців шести 

вселенських соборів.  
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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