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15-та Неділя по Зісланні Святого Духа, перед Воздвиженням
Тропар (г. 6): Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і
стояла Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не
спокусився ним,* зустрів єси Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих
Господи, слава Тобі.
Тропар (г. 4): Різдво Твоє, Богородице Діво,* радість звістило всій вселенній,* з
Тебе бо засяяло Сонце правди – Христос Бог наш.* Він, розрушивши клятву, дав
благословення* і, ударемнивши смерть,* дарував нам життя вічне.
Слава: Кондак (г. 6): Життєначальною долонею* умерлих із мрячних долин*
Життєдавець воскресив усіх – Христос Бог,* воскресіння подав людському
родові.* Він бо всіх Спаситель, воскресіння і життя, і Бог усіх.
І нині: Кондак (г. 4): Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від
тління смерти визволилися, Пречиста,* у святім Різдві твоїм.* Його празнують
люди твої,* з провини прогрішень ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна
родить Богородицю* і кормительку життя нашого.
Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Прокімен Богородиці (г. 3): Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у Бозі,
Спасі моїм (Лк. 1,46-47).

До Галатів послання святого апостола Павла читáння.
Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть
похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути
переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але
хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи,
Боже, чимoсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким
для мене світ розп'ятий і я – світові; бо ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але
нове сотворіння. На всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя
на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо
я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай
буде з вашим духом, брати. Амінь.

Алилуя, глас 6:
Алилуя (г. 6): Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного
оселиться (Пс. 90,1).
Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на
нього (Пс. 90,2).
Алилуя (г. 8): Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє (Пс. 44,11).
Стих: Лицю Твоєму помоляться багаті народи (Пс. 44,13 ).
Від Йоана святого Євангелія читáння.
Сказав Господь: Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба: Син
чоловічий. І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син чоловічий має бути
піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього жив життям вічним. Бог бо так
полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього,
не загинув, але жив життям вічним. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ
засудити, але щоб ним спасти світ.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя,
тричі.

Як свята Єлена знайшла Хрест Господній

Свято Воздвиження Всечесного Хреста, яке відзначаємо сьогодні в Церкві,
встановлене на згадку про той день, коли св.Єлена знайшла реліквію —
Святий Хрест. Це була також перша в історії адорація знаку нашого
спасіння.
Історія знайдення реліквії Святого Хреста безумовно пов’язана з матір’ю
імператора Константина Великого, яку звали Флавія Юлія Єлена Августа,

українізоване ім’я — Олена. За деякими легендами, їй наснився сон, в якому їй
принесли Хрест Ісуса. Докладно не відомо, чи саме це стало головною
причиною; але імператриця точно мала велике бажання не тільки піти в
паломництво до Святої Землі, а й знайти і належно вшанувати матеріальні
пам’ятки, пов’язані з Ісусовим ділом спасіння. Коли св.Єлена вперше прибула до
Єрусалима — по найсвятіших для християн місцях стояли поганські храми, що їх
римські імператори побудували після завоювання та знищення Святого міста. Ці
храми, як говорилося, були поставлені саме в тих місцях, де раніше збиралися
християни, згадуючи Господні Страсті й Воскресіння. Парадоксально, але цим
імператори посприяли св. Єлені точно визначити потрібні місця. У Святій Землі
вона знайшла зокрема армійську цистерну, де зберігалися використовувані
раніше знаряддя для страти засуджених. (Зазначмо, що слово «цистерна»
походить від латинського ciste – «коробка»; це були ями в землі, де зберігали не
тільки воду, але й сипкі продукти, а також різний реманент.) Саме в Єрусалимі
мати імператора Константина Великого і почала шукати реліквії Хреста.

Я на троні, а Хрест Господа похований у пилюці?
Її пошуки описує св. Авмросій, який дуже шанував імператрицю. За його
описами, вона ходила серед залишків римських храмів і казала: «Ось місце
битви, а де переможний трофей? Я на троні, а Хрест Господа похований у
пилюці? Я оточена золотом, а тріумф Христа посеред руїн? Я бачу, сатано, що ти
зробив усе можливе, щоб поховати меч, який тебе знищив». За деякими
джерелами, першу балку Хреста було легко впізнати, оскільки на ній зберігся так
званий titulus crucis (назва провини), тобто табличка з написом: «Ісус Назарянин
Цар Юдейський». Знайти другу балку було не так просто, і тут — за переданням
— скористалися свого роду експериментом. Усі знайдені балки, які могли бути
частиною Хреста Ісуса, знесли до хворої жінки й прикладали їх до її тіла, просячи
про зцілення. Коли до нещасної піднесли третій хрест, вона одужала. Саме цей
фрагмент визнали другою частиною Господнього Хреста.

Перша адорація
Точно не відомо, який то був рік — 320, 326 чи 330. Натомість усі джерела чітко
вказують дні, в які відбувалися події, пов’язані зі знайденням Хреста: 13 і 14
вересня. Ці дати спочатку вшановували як дні виявлення Хрестових реліквій,
оскільки саме в ці дні було освячено перші базиліки на місці Розп’яття і
Воскресіння. Днем, який назвали Воздвиженням Всечесного Хреста, Церква
обрала 14 вересня, бо цього дня вперше святу реліквію Хреста було виставлено
для публічного поклоніння. Докладний опис подій тих днів ми маємо завдяки
Егерії (Етерії), яка тоді перебувала в Святій Землі, а її записи копіювалися
століттями і дійшли до наших днів у так званому Codex Aretinus (рукопис,

укладений бенедиктинцями абатства Монте Кассіно в ХІ столітті). Егерія описує
урочистості Великого Тижня, які відбувалися відразу після знайдення реліквії
Хреста. За її словами, саме тоді народився звичай адорації Хреста, який триває
до сьогодні, як знаку Господніх страждань.

Хрест частинами
Дуже швидко знайдену реліквію Святого Хреста стали ділити на фрагменти, щоб
різні спільноти і храми могли її вшановувати. Частина Хреста залишилася в
Єрусалимі в присвяченій Святому Хресту базиліці; частину св.Єлена забрала до
Рима; частину розділили на дрібні часточки, щоб наділити ними якнайбільшу
кількість вірних. Спершу навіть свято Воздвиження Хреста відзначали тільки в
тих місцях, де перебувала часточка Хреста. Згідно з переданням, Єлена забрала з
собою до Рима Titulus Crucis, тобто табличку «Ісус Назарянин Цар Юдейський»,
один цвях та кілька тернових шипів із вінця Ісуса. Також імператриця наказала
привезти до столиці сходи палацу намісника, який на той час іще зберігся, і
якими — як встановила Олена — Ісус ішов на зустріч із Понтієм Пілатом. Усі
реліквії вона розмістила в своєму римському палаці, відомому як Сессорій.
Sessorium був імператорською резиденцією в III-IV століттях і розташовувався
тоді на південно-східній околиці Рима. Після смерті своєї матері Константин
Великий наказав збудувати там базиліку і в ній зберігати реліквії Святого Хреста.
Сьогодні на місці давньої базиліки стоїть її барокова наступниця, яка називається
Папським санктуарієм Святих Сходів (Santa Scala).
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2022/09/273938

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 ПОНЕДІЛОК, 26 вересня, з 17:00 год. у старому залі.
Продаж буде у середу, 28 вересня, 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.

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 Email: aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 7224130

В НЕДІЛЮ 25 ВЕРЕСНЯ, ПІСЛЯ 1-Ї ЛІТУРГІЇ ПОЧНЕТЬСЯ
ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ, ЯКІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА
УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ!!!
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
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, 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, 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)

Понеділок, 26 вересня: Передсвяття Воздвиження чесного Хреста.
Пам'ять оновлення храму св. Воскресення Христа і Бога нашого.
свщмч. Корнилія сотника.
19:00

🕃
Св.

Велика Вечірня з Литією, Ісусова Молитва.

Вівторок, 27 вересня: 🕀 ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО.

09:00
19:00

Свята Літургія, Молитви на оздоровлення і Мирування
Свята Літургія, Молитви на оздоровлення і Мирування

Середа, 28 вересня: 🕃 Св. влкмч. Микити.
19:00

Свята Літургія, Акафіст до Чесного і Животворящого Хреста

Четвер, 29 вересня: 🕃 Св. влкмчц. Євфимії всехвальної.
09:00

Свята Літургія і Акафіст до Чесного і Животворящого Хреста

П’ятниця, 30 вересня: Св. мчц. Софії і трьох її дочок, Віри, Надії й
Любови.
19:00

Свята Літургія і Акафіст до Чесного і Животворящого Хреста

Субота, 01 жовтня: Субота по Воздвиженні. Прп. Євменія, єп.
Гортинського, чудотворця.
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, 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)

