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13-та Неділя по Зісланні Святого Духа
🕀 Усікновення чесної голови чесного і славного пророка, предтечі і
Хрестителя Йоана. Піст.
Тропар (г. 4): Світлую воскресіння проповідь* від ангела взнавши, Господні
учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячись, мовили:*
Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,* даруючи світові велику милість.
Тропар (г. 2): Пам’ять праведного з похвалами* і Тобі вистачає свідчення
Господнє, Предтече,* бо Ти показався воістину і від пророків чесніший,* бо у
струях сподобився хрестити Проповіданого.* Тому за істину постраждав Ти,
радуючися,* благовістив Ти і тим, що в аді, Бога, явленого в тілі,* що взяв гріх
світу і подає нам велику милість.
Слава: Кондак (г. 4): Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів
земнороджених* і врата адові сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний.
І нині: Кондак (г. 5): Предтечі славне усікновення було якось божественним
задумом,* щоб і тим, що в аді, проповів Спасове пришестя.* Нехай, отже, ридає
Іродіяда, що випросила беззаконне вбивство,* бо возлюбила не закон божий, ні
живий вік,* але – лукавий і дочасний.

Прокімен (г. 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).
Прокімен Богородиці (г. 7): Возвеселиться праведник у Господі і уповає на нього (Пс.
63,11).

До Корінтян першого послання святого апостола Павла читáння.
Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в
любові. Благаю вас, брати: ви знаєте родину Стефана, що вона первісток Ахаї і що
вони посвятили себе на службу святим; отже, щоб ви також були услужливі таким
людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Стефани,
Фортуната й Ахаїка: вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш.
Шануйте, отже, таких. Вітають вас Церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно
Акила й Прискилла з їхньою домашньою Церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте
один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хто не любить
Господа, анатема на нього. Маран ата. Благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя
з усіма вами у Христі Ісусі.

Алилуя, глас 8:
Алилуя (г. 8): 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).
Алилуя (г. 8): Праведник, як фінік, розцвіте і, як кедр на Ливані, виросте (Пс. 91.13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть (Пс. 91.14).

Від Матея святого Євангелія читáння.
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік-господар, що насадив
виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував
башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору,
послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А
виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували.
Тоді він послав інших слуг, більше від перших, та й ті вчинили з ними те саме.
Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Матимуть пошану до мого сина. Та
виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: Це спадкоємець. Ходімо,
вб'ємо його й візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з
виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить
з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, – відповіли йому, – а виноградник
найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді
Ісус сказав їм: Чи ви в Писанні ніколи не читали:Камінь, що відкинули будівничі,
став наріжним каменем. Від Господа це сталось, і дивне в очах наших.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1) .
Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).
Алилуя, тричі.

ЩО СПІЛЬНОГО МІЖ УСІКНОВЕННЯМ ГОЛОВИ ІВАНА
ХРИСТИТЕЛЯ ТА КАВУНАМИ, ПОМІДОРАМИ І
КАПУСТОЮ?
Сьогодні ми відзначаємо день Усікновення голови Івана Хрестителя. Церква в
цей день встановила одноденний строгий піст, не прийнято веселитися,
влаштовувати святкування та застілля.
Попри те з цим святом у нашому народі пов’язані певного роду забобони, на
які свідомі християни повинні знати як відповісти.
Найпоширеніші забобони в цей день говорять про те що не можна різати та
їсти кругле. В народі побутує думка, що на Усікновення голови Івана Хрестителя
не можна їсти круглі фрукти, овочі: яблука, картоплю, бо вони нагадують голову
Івана Предтечі. А також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не
можна їсти й будь-що на блюді – на ньому лежала голова Івана Предтечі. У цей
день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого (ножа, сокиру,
пилку).
Про те, Церква вчить що заборон їсти круглі овочі та фрукти чи
використовувати ніж у цей день немає. Такі забобони люди придумують через
брак віри. Такі традиції – це свідчення відсутності релігійної освіти, релігійного
виховання, свідчення відсутності розумної віри, яку Господь у псалмах через
пророка Давида передав нам: «Розумної бажаю віри».

Але якщо хтось відмовляється різати яблуко, хліб, то має розуміти, чому саме
він відмовляється.
Ми маємо зрозуміти яким було життя людини у середньовіччі. Єдиним для неї
календарем був церковний календар. Саме тому деякі події в природі, які люди
спостерігали протягом свого життя і встановлювали певні прикмети для себе,
пов’язані саме з церковним календарем. Наприклад, після дня пам’яті пророка
Іллі вже була холодна вода в річках. Тому для того, щоб люди не хворіли,
заборонялося купатися. Або інші прикмети – огірки старалися саджати на
Георгія Побідоносця, яблука їсти після Преображення Господнього тощо.
Є дуже багато таких прикмет, але це пов’язано не зі Спасом, не зі святими Іллею
та Георгієм чи з «Главосікою». Це пов’язано з тим, що люди жили за церковним
календарем. Сьогодні ми не живемо від Різдва до Пасхи. Ми живемо місяцями,
датами, днями тижня. Якщо перекласти ці народні прикмети на звичайний
календар, вийде такий собі народний побутовий календар. Він не має
релігійного забарвлення, та й не треба пов’язувати духовні речі з речами
земними, матеріальними, треба просто розуміти сенс церковної події.
А сенс сьогоднішнього свята то це вірність правді Божій до кінця, аж до смерті.
Тому сьогодні святий Іван Хреститель у цьому для нас є прикладом. Ві н вірив у
те що проповідував, і жив так як навчав, тому і помер за справедливість через
нерозкаяння Ірода, якого заохочував до навернення бо жив той розпусно з
жінкою свого брата.
Просімо одже в святого Івана Христителя благодаті правдивого християнського
життя, щоб ми жили згідно нашої християнської віри і не змішували її з різного
роду забобонами.
Підготував: о. Антоній Вацеба, ВС

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 парафіяльному залі, кожної неділі, після першої та другої Святої Літургії.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 13 серпня, з 17:00 год. у старому залі.
Продажу у середу, 14 серпня НЕ БУДЕ!

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.

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.
*************************************************************************************

РОЗПОЧИНАЄМО ПРИГОТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА
УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ!!! Просимо батьків звернутися
до священників, щоби зареєструвати дітей на курс підготовки, який
розпочнеться зi середини вересня і триватиме до травня 2023 р. Б.

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ
“ОСІННІ ОБЖИНКИ”:

ЩОДО

ПАРАФІЯЛЬНОГО ФЕТИВАЛЮ

✓ Потребуємо Вашої помочі у ліпленні вареників та приготуванні
багатьох інших страв особливо в середу (09.14.22), четвер (09.15.22)
і п’ятницю (09.16.22) перед Фестивалем. А також просимо Вас про
дарунки випічки та солодкого для нашого Фестивалю. Будемо щиро
Вам вдячні💗
Щодо детальнішої інформації просимо звертатися до п. Галини
Чорної (+1 267 269 1878)
✓ Шукаємо юних Михайлівських талантів ❗❗❗ Якщо Ваша дитина вміє
добре співати, декламувати українську поезію/прозу чи грати на
музичному інструменті, вона зможе поділитись своїм талантом
представивши його на нашій сцені на другий день Фестивалю “Родинний день” - в неділю 18 вересня.
Просимо звертатися до п. Ірени Залуцької (+1 267 808 7117) або
п. Марії Дригинич (+1 267 471 6571).

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!

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 10 вересня: Прп. Мойсея Мурина. Св. Августина, єп. Гіппонського.
Св. мч. Гебре Михаїла, пресвітера етіопського.
09:00
18:00

Заупокійна Свята Літургія
Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 11 вересня: Неділя 13-та по Зісланні Святого Духа
🕀 Усікновення чесної голови чесного і славного пророка, предтечі і
Хрестителя Йоана. Піст.
08:15
10:00

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

Понеділок, 12 вересня: Свв. патріярхів Царгородських, Олександра,
Йоана і Павла Нового.
19:00 Свята Літургія і Молебень за припинення війни

Вівторок, 13 вересня: 🕂 Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці.
19:00 Свята Літургія і Молебень за припинення війни

Середа, 14 вересня: 🕂 Начало Індикта, тобто Нового року. Пам'ять
прп. Симеона Стовпника і матері його.
19:00 Свята Літургія за упокій п. Михайла Осадчука
19:40 Молебень за припинення війни

Четвер, 15 вересня: Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника,

19:00

Свята Літургія і Молебень за припинення війни

П’ятниця, 16 вересня: Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського. Прп.
Теоктиста, співпосника великого Євтимія.
19:00

Свята Літургія і Молебень за припинення війни

Субота, 17 вересня: Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. прор. й
боговидця Мойсея.
Заупокійна Свята Літургія
18:00

09:00

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

Неділя, 18 вересня: 14-та по Зісланні Святого Духа 🕃 Св. прор. Захарії,
отця Йоана Предтечі.
08:15 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

