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14-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Тропар (г. 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 воскресенням
своїм.
Тропар (г. 4): Зодягнений в одежу священства,* за Законом Божим приємні
всепалення у святості приносив ти, премудрий Захаріє,* і був ти світильником і
споглядачем таїнственного,* носячи в собі явно ознаки благодаті.* Був ти вбитий
мечем у храмі Божому, Христовий пророче.* З Предтечею молись, щоб спаслися
душі наші.
Слава: Кондак (г. 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: Кондак (г. 3): Пророк і священик Вишнього Захарія, батько Предтечі,*
сьогодні звершує трапезу своєї пам’яті, годуючи вірних.* Напоєм правди всіх
напоїв, і заради нього умер,* як божественний тайновидець Божої благодаті.

Прокімен (г. 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).

До Корінтян другого послання святого апостола Павла читáння.
Браття, той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог, який
поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю
свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в Корінт. Не
начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати - вам на
радість; бо ви щодо віри стоїте міцно. Я постановив собі не приходити до вас знов
у смутку; бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що
зазнає від мене смутку? Тож, написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від
тих, від яких мені належалася б радість; бо я відносно вас певний, що моя радість

- радість усіх вас. З великого бо горя та туги серця написав я вам і крізь ревні
сльози - не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну.
Алилуя, глас 5:
Алилуя (г. 5): Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину твою
устами моїми (Пс. 88,2).

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина твоя (Пс.
88,3).

Від Матея святого Євангелія читáння.
Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: “Царство Небесне схоже на
царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених
на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи:
Мовте запрошеним: Ось я обід мій зготував: зарізано волів та підгодовану худобу
все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне поле,
хто до свого крамарства; інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали.
Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило.
Тоді він мовив своїм слугам: Обід – готовий, але запрошені були негідні. Підіть,
отже, на роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на
дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали – злих і добрих, так що весільна світлиця
була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив
там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж:, і сказав до нього: Як то ти
ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар
промовив до слуг: Зв'яжіте йому ноги й руки та й киньте геть у темряву кромішню!
Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних.”

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

Бог хоче поділитися з людьми радістю

Слуги зібрали всіх, кого тільки зустріли – злих і добрих, так що
весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб
подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був одягнений
у весільну одіж. (пор. Мт 22, 10).
Гості, як добрі, так злі, перед тим, як прийти на весільну трапезу,
постаралися про відповідний весільний одяг. Господар знав прекрасно, які
ті, що сідають за стіл. Для нього найважливішим було те, щоб поділитися
радістю свого сина. Безумовно, ця притча – про кожного з нас.
Так часто чуємо вислів: «душа хоче до раю, але гріхи не пускають». Однак
не в гріхах справа, але в тому, чи дозволяю Богові, щоб одягав мене
«шатами Милосердя», чи приходжу до Нього таким, яким я є – щоб міг
мене, як марнотратного сина, пригорнути та зодягнути у пробачення.
Паралізує нас та не пускає до Бога пиха досконалості – переконання, що
мусимо бути бездоганним перед Богом, щоб до Нього наблизитись. А Бог
«любить давати милосердя»…

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2011/10/52007

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.

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 в НЕДІЛЮ 25 ВЕРЕСНЯ, ПІСЛЯ 1-Ї
ЛІТУРГІЇ

ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК
ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА
МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ
ЧЕКАЄМО 9 ЖОВТНЯ НА ПЕРШІЙ ЗУСТРІЧІ
СПІЛЬНОТИ!
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, 17 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, 18 вересня: 14-та по Зісланні Святого Духа

Свв. прор. Захарії

та праведної Єлисавети, батьків чесного 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)

Понеділок, 19 вересня:
♦ Немає Богослужінь
Вівторок, 20 вересня:
♦ Немає Богослужінь
Середа, 21 вересня: Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії.
19:00

Свята Літургія

Четвер, 22 вересня:

Свв. і прав. богоотців Йоакима й Анни.

Св. Мч. Севіріана
19:00

Свята Літургія, Катехизація Дорослих

П’ятниця, 23 вересня: Свв. мучениць Минодори, Митродори й
Німфодори.
19:00

Свята Літургія і Молебень за припинення війни

Субота, 24 вересня: Субота перед Воздвиженням. Прп. Теодори
Олександрійської.
09:00

Заупокійна Свята Літургія

18:00

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

Неділя, 25 вересня: 15-та по Зісланні Святого Духа Духа, перед
Воздвиженням. Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.
Св. свщмч. Автонома.
08:15 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

