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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Церква - Пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 33

НЕДІЛЯ, 14 серпня 2022 РОКУ

ІСУС ІДЕ ДО УЧНІВ ПО ВОДІ

отець Василь Харук, парох

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)

9-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Похід із чесним Древом чесного і животворящого Хреста.
Свв. сімох мчч. Макавеїв, і матері їх Соломії, і старця Єлеазара.
Початок Успенського посту.
Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас
визволити від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава Тобі.
Тропар (г. 1): Спаси, Господи, людей твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги благовірному
народові на супротивників даруй,* і хрестом твоїм* охорони люд твій.
Слава: Кондак (г. 8): Воскресши із гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва
ликує в твоїм воскресінні,* і світу кінці торжествують* востання Твоє,* Многомилостивий.
І нині: Кондак (г. 4): Вознісся Ти на хрест волею своєю.* Новому людові Твоєму, що Твоє ім’я
носить,* даруй щедроти твої, Христе Боже.* Возвесели силою Твоєю благовірний народ,* перемоги
на супротивників дай йому,* що за посібник має Твоє оружжя миру, непоборну перемогу.

Прокімен, глас 8:
Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс. 75,2).
Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).

До Корінтян першого послання святого апостола Павла читáння.
Браття, ми співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою, даною мені, я,
мов мудрий будівничий, поклав основу, інший же на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він
будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, і ця основа – Ісус Христос. Коли ж
хто на цій основі будує з золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи – кожного діло стане явне;
день бо Господній зробить його явним; бо він відкривається в вогні, і вогонь випробовує діло
кожного, яке воно. І коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він прийме нагороду; коли ж чиє діло
згорить, він зазнає шкоди; та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм
Божий і що Дух Божий у вас пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, Бог його зруйнує, бо храм
Божий святий, і цей храм – ви.

Алилуя, глас 8:
Алилуя (г. 8): Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому (Пс.94,2).
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Від Матея святого Євангелія читáння.

Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом
як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись насамоті. Як звечоріло, він був
там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О
четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побач ивши, що він іде по морю,
жахнулись. – То привид! – заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: –
Будьте спокійні – це я, не бійтеся! Тоді Петро озвавсь до нього й каже:
– Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе! – Іди! – сказав Ісус.
І вийшов Петро а човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса; але, побачивши, що вітер сильний,
злякався, почав потопати і скрикнув: – Господи, рятуй мене!
Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього:
– Маловіре, чого усумнився? І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися
йому до ніг, кажучи: Ти істинно – Син Божий! І перепливши, прибули в землю генесаретську.

Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ У ЧАС БУРІ
Здавалося б, порятунок апостола Петра на бурхливому морі – це ще одна розповідь про
євангельське чудо Ісуса Христа. У ній дивує усе: Ісус, який йде по воді, Його вигляд, який не
впізнають учні, Петрове прохання підтвердження, подорож апостола по воді назустріч
Ісусові, порятунок потопаючого чи, все таки, маловірного Петра, визнання усіх учнів у човні
Ісуса Сином Божим. Справді, детальний опис чуда, яких достатньо у Євангелії. Однак, якщо
перед нами не просто чудо? Якщо перед реальність, і то реальність духовного досвіду?

Віра, яка дає опору
Доволі часто коли ми говоримо про віру, то йдеться про певні переконання, принципи життя,
істину, навколо якої вибудовується наше існування. Іншими словами, віра – це основа, опора,
своєрідний скелет усього життєвого. Не дарма Господь застосовував чудове порівняння про
будівництво будинку на піску і на скелі, пояснюючи значення віри у житті його учнів. Сьогодні Ісус
Христос розпочинає свою ходьбу по воді із молитви на самоті, із спілкування з Отцем Небесним. У
свою чергу, апостол Петро розпочинає свою ходьбу по воді на зустріч Ісусові із розмови із Ним та
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Його запевнення. Ба більше, із своєї відповіді віри на Його запевнення. Саме віра перетворила литку
і мокру поверхню води на тверду основу й опору для ніг, а відтак для ходьби Ісуса та апостола
Петра.
Надія, яка дає напрямок
Із вірою апостол Петро розпочинає свою мандрівку по воді. Усю його подорож позначає цікава
деталь: він точно знає, куди направляється – на зустріч Христові. Цю його впевненість Євангеліє
передає через опис спрямованого на Ісуса погляду. Петро фокусує свій погляд на особі Ісуса і його
більш нічого не турбує. Тільки він розпочинає розсіювати свій зір, відволікатися по сторона х – він
тоне. Він втрачає опору, а отже, втрачає віру. Цим напрямком, цим зверненим на Ісуса поглядом є
надія. Саме вона визначає наш рух, саме вона спрямовує нас до вічності. Таким чином, надія – це не
щось далеке, щось поза матеріальним світом, щось невизначене, як ми можемо собі подумати. Ні,
надія вже тут і тепер визначає наші дії, наші кроки, нашу дорогу до вічності з Ісусом чи без Нього.
Любов, яка дає порятунок
І звичайно, уся сутність цієї події, увесь процес мандрівки віри – це любов. Саме любов штовхає Ісуса
йти до своїх учнів (читай – зійти до людини); саме любов відганяє страх учнів перед привидом, бо
де є любов, там страху немає; саме через любов Христос запрошує Петра вийти йому на зустріч,
тобто наслідувати Його; саме любов втихомирює навколишні пориви вітру та бурхливі хвилі
життя, саме любов подає руку тому, хто засумнівався і втратив віру та надію. Саме любов рятує!
“Тепер же зостаються: віра, надія, любов – цих троє; але найбільша з них – любов” (1 Кор. 13, 13).

Отець Іван ВИХОР

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

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 7 серпня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 9 серпня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 10
серпня, з 9 до 12 год.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО КОЛА МОЛИТВИ У РІЗНИХ НАМІРЕННЯХ у
нашій парафії. Просимо записатися у вестибюлі - подати ім’я, прізвище, номер телефону і час
дня/ночі коли можете долучитися до естафети і безперервного кола молитви.
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ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до отця Василя 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 отця Василя.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до отця Василя, 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 та особисто.
*************************************************************************************
Анонімні Алкоголіки - це співтовариство чоловіків та жінок, які діляться один з одним своїм
досвідом, силою та надією з метою вирішити їхню спільну проблему та допомогти іншим одужати
від алкоголізму. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити. Членство в АА не
передбачає вступних або обов'язкових внесків; співтовариство утримується завдяки нашим
власним добровільним пожертвуванням. АА не пов'язане з будь-якою сектою, релігією,
політикою, організацією чи установою; не бажає брати участь в будь-яких суперечках, не
підтримує та не виступає проти будь-яких справ. Наша основна мета - залишатися тверезими та
допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості.
Якщо у Вас виникають проблеми через надмірне пиття? І не вдається контролювати свою
випивку? Можливо Анонімні Алкоголіки тобі допоможуть? Контактувати із
україномовним АА у США та Канаді www.aa.lviv.ua/feedback/ - або написавши E-mail:
aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 722-4130
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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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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 13 серпня
Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом
Господнім.
Св. і праведного Євдокима.
09:00 Заупокійна Свята Літургія
18:00 Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 14 серпня: Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа
Похід із чесним Древом чесного і животворящого Хреста. Свв. сімох мчч.
Макавеїв, і матері їх Соломії, і старця Єлеазара. Початок Успенського посту.
08:15 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

Понеділок, 15 серпня:
19:00

Перенесення мощів св. первомч. й архидиякона Стефана.

Молебень за припинення війни

Вівторок, 16 серпня: Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста.
19:00
19:30

Молебень за припинення війни
Свята Літургія

Середа, 17 серпня: Свв. сімох отроків, що в Ефесі. Св. прпмчц. Євдокії.
19:00
19:30

Молебень за припинення війни
Свята Літургія

Четвер, 18 серпня:
Передсвяття Преображення. Св. мч. Євсигнія. 🕂 Спомин
освячення Патріяршого собору Воскресіння Христового в Києві.
19:00

Велика Вечірня з Литією

П’ятниця, 19 серпня: 🕀 СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА.
09:00
19:00

Свята Літургія, Благословення первоплодів
Свята Літургія, Благословення первоплодів

Субота, 20 серпня: Св. прпмч. Дометія.
09:00 Заупокійна Свята Літургія
18:00 Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 21 серпня: Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа
Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького.
08:15 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
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