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10-та Неділя по Зісланні Святого Духа 
Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького 

 
 

Тропар (г. 1): Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло твоє,* 

воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні 

взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресінню твоєму, Христе,* слава царству 

твоєму,* слава промислові твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.  

Тропар (г. 7): Преобразився Ти на горі, Христе Боже,* показавши ученикам 

Твоїм славу Твою, скільки змогли.* Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє 

повсякчасне,* молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.  

Слава: Кондак (г. 1): Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою 

воскресив,* і людське єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же 

ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується, взиваючи:* Ти, 

Христе, той, хто всім подає воскресіння. 

І нині: Кондак (г. 7): На горі преобразився Ти* і, скільки змогли, ученики Твої 

славу Твою, Христе Боже, виділи,* щоб, коли побачать, як Тебе розпинають,* 

страждання зрозуміли добровільне,* а світові проповідять,* що Ти єси воістину 

Отче сяяння. 

 

Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).  

Прокімен свята (г. 4): Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти 

(Пс. 103,24). 

До Корінтян першого послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту; ми 

бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа ради, ви у 

Христі розумні, ми немічні, ви сильні; ви славні, ми без слави. До цього часу ми 

голодні і спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось; ми трудимося, власними 

руками; нас ображають, і ми благословляємо; нас гонять, і ми терпимо; нас 

лають, і ми доброзичливі; ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу 

це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. 

Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я бо вас 

породив через Євангеліє у Христі Ісусі. Благаю, отже, вас: Будьте моїми 

наслідувачами, як і я Христа. 



 

Алилуя, глас 8:  

Алилуя (г. 8): Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48). 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму 

Давидові і сімені його до віку (Пс. 17,51). 

Стих: Твої є небеса і Твоя є земля (Пс. 88,12).  

Стих: Блаженні люди, що знають заклик Твій (Пс. 88,16).  

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже:  

– Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: часто 

кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не 

могли його зцілити. – Роде невірний та розбещений, – відповів Ісус, – доки я маю 

бути з вами? Приведіть мені його сюди! Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; 

і юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до Ісуса насамоті й спитали: – Чому 

ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм: – Через вашу малу віру; бо істинно кажу 

вам: коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди 

– і вона перенесеться; і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду 

бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї,  

Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його 

уб'ють, але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурились.  

 

Замість Достойно: 

Приспів: Величай, душе моя, Господа, що на Таворі преобразився. 

Ірмос (г. 4): Різдво Твоє нетлінно явилося, Бог із боків Твоїх пройшов, во плоті 

явився на землі і з людьми проживав. Тому Тебе, Богородице, всі величаємо.  

 
 

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

Другий: Господи, у світлі лиця Твого підемо і в імені Твоїм возрадуємося навіки 

(Пс. 88,16-17). 

Алилуя, тричі. 



ВІРА З ГІРЧИЧНЕ ЗЕРНО. 
          

 

Хто з віруючих людей, читаючи про віру з гірчичне зерно, коли 

ставив собі питання – а яка ж у мене віра? 

 Непомітне, гірке на смак, неперспективне і малообіцяюче на 

перший погляд, і, разом з тим, – здатне перевершити всі очікування, – так 

Ісус сказав про Царство Боже, використавши як приклад гірчичне 

зернятко.     

Закваска до тіста точно не те, що хочеться з’їсти також…але те, що 

виходить в результаті – це смакота, духмяний хліб, до якого так і тягнеться 

рука. Так само і Слово Боже, яке сіється нам у серце веде нас до чогось 

дуже прекрасного і великого, до Царства Божого, яке так гарно описує 

Ісус в цих притчах. 

 Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове.» послання 

до Римлян 10:17 

 Якщо ми чуємо Бога, звідси і повинна народжуватися віра, і тоді тієї 

маленької віри з гірчичне зерно буде досить для того, щоб Його слово 

здійснилось у нашому житті. 

 Царство Боже – щось невимовно прекрасне, куди хочеться 

потрапити. Єдине, що початися це Царство має з чогось гіркого і кислого 

для душі (як гірчиця чи закваска) – з покаяння у гріхах, з почуття вини 

перед Богом, з визнання себе грішником, що заслуговує покарання. 

     Відчуття не з найприємніших…так…проте…а що чекає нас потім? 

Царство Боже, місце, куди прагне наша душа, визнаємо ми це чи ні.  



 

 

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. 

РОЗПОЧИНАЄМО ПРИГОТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА 

УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ!!! Просимо батьків звернутися до 

священників, щоби зареєструвати дітей на курс підготовки, який розпочнеться з 

середини вересня і триватиме до травня 2023 р. Б. 

 

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. 



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

 

 

 

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! 

 

 



 



 

 



 
 

ПІДНЯТТЯ ПРАПОРА УКРАЇНИ БІЛЯ МІСЬКОЇ 

РАТУШІ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

СЕРЕДА, 24 СЕРПНЯ, 12:00 – 13:00 

 

 



РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

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) 

Понеділок, 22 серпня: 🕂 Св. ап. Матія. 

19:00  Молебень  за припинення війни 

19:30            Свята Літургія 

Вівторок, 23 серпня: Св. мчч. й архидиякона Лаврентія. 

19:00  Свята Літургія 

19:30            Молебень  за припинення війни 

Середа, 24 серпня: Св. мч. й архидиякона Євпла. День Незалежності 

України (Загальниця). 

09:00  Свята Літургія за Україну. Панахида. 

Четвер, 25 серпня: Св. мчч. Фотія й Аникити. 

19:00  Молебень  за припинення війни 

19:30   Свята Літургія 

П’ятниця, 26 серпня: Віддання свята Преображення. Прп. Максима 

Ісповідника. 

09:00  Свята Літургія, Благословення первоплодів 

19:00  Свята Літургія, Благословення первоплодів 

Субота, 27 серпня: 🕃 Предсвяття Успення Богородиці. Св. прор. 

Міхея. 🕂 Перенесення чесних мощів прп. Теодсія, ігумена 

Печерського. 

09:00  Заупокійна Свята Літургія 

18:00  Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян 

Неділя, 28 серпня: Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа 

🕀 УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ. 

08:15  Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 

10:00  Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 
 


