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12-та Неділя по Зісланні Святого Духа 
Св. Мч. Агатоніка і тих, що з ним 

 
Тропар (г. 3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив 

владу рукою своєю Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* 

з безодні аду ізбавив нас і подав світові велику милість.  

Тропар (г. 1): У Різдві дівство зберегла Ти,* в успенні світа не оставила Ти, 

Богородице.* Переставилася Ти до життя, бувши Матір’ю Життя.* I молитвами 

Твоїми* ізбавляєш від смерти душі наші. 

Слава: Кондак (г. 3): Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із врат 

смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,* а разом пророки з патріархами 

неперестанно оспівують* божественну могутність влади Твоєї.  

І нині: Кондак (г. 2): В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах 

незамінне уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо як Матір Життя до життя 

переставив той,* хто вселився в утробу приснодівственну.  

 

Прокімен (г. 3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, 

співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2) 

Прокімен Богородиці (г. 2): Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у 

Бозі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47). 

До Корінтян першого послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, пригадую вам Євангеліє, яке вам проповідував, яке ви і прийняли, в якім і 

стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли держите його таким, як я вам проповідував; 

інакше ви увірували надармо. Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв 

був: що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що 

воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, потім дванадцятьом; опісля ж 

явився більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, а деякі 

померли; опісля явився Якову, згодом усім апостолам; а наостанку всіх, немов 

якому недоноскові, явивсь і нені; бо я найменший з апостолів, я недостойний 

зватись апостолом, бо гонив Церкву Божу. Благодаттю Божою я є тим, чим я є і 

благодать його в мені не була марна; бож я працював більше всіх них, та не я, але 

благодать Божа, що зо мною. Чи то я, отже, чи то вони: так ми проповідуємо, і так 

ви увірували. 

 



Алилуя, глас 8:  

Алилуя (г. 8): На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2). 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30,3). 

Алилуя (г. 8): Воскресни, Господи, в упокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї (Пс 131,8). 

Стих: Клявся Господь Давидові істиною і не відречеться її (Пс. 131,11). 

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав: Учителю добрий! Що доброго 

маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього: Чому називаєш мене 

добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй 

заповідей. Яких? – питає його. Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не 

кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе 

самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує? Якщо 

хочеш бути досконалий, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай 

бідним і будеш мати скарб на небі; потім приходь і йди за мною. Почувши це 

слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх 

учнів: Істинно кажу вам: трудно багатому ввійти в царство небесне. Іще кажу вам: 

легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в царство 

Боже. Почувши це, учні здивувались вельми і сказали: Хто ж тоді може бути 

спасенний? Ісус глянув на них пильно й мовив: У людей це неможливо, Богові – 

все можливо. 

Замість Достойно: 

Приспів: Ангели, бачачи успення Пречистої, здивувалися, як Діва восходить із 

землі на небо. 

Ірмос (г. 4): Перемагаються закони природи у Тобі, Діво чиста: бо дівственне є 

Різдво, і смерть наперед заповідає життя; по Різдві діва, і по смерті жива. 

Спасаєш завжди, Богородице, насліддя Твоє. 

 

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. 



 

7 ДУМОК ПРО БАГАТСТВО ВІД БЛАЖЕННІШОГО 

СВЯТОСЛАВА 
              

1. З точки зору Божого Слова, Святого Євангелія, ми розуміємо поняття 

«багатство» не в сенсі наявності чи відсутності матеріальних ресурсів. Ми 

намагаємося збагнути його з точки зору наявності чи відсутності всіх необхідних 

засобів для повного, всебічного розвитку людської особистості.  

2. Йдеться не так про матеріальні речі (багатство), не про те, що ми маємо і чого 

не маємо… Мова йде про те, наскільки всі ті засоби, які має сьогодні людина, 

суспільство, в якому вона живе, дає їй необхідні умови для розвитку її особистості.  

3. Джерелом усякого блага, джерелом нашого життя, метою нашого життя є сам 

Господь Бог. Ми всі повинні почуватися перед Ним убогими. Каже Христос у 

блаженствах: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне». 

4. З іншого боку, Боже Слово нас запрошує багатіти в Бозі. Ми чуємо таку фразу 

в Євангелії: «Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що 

хто має, залежить його життя» (Лк. 12, 15). 

5. Багатіти в Бога означає ділитися багатством, ділитися тим, що я маю. Для того 

щоб ділитися, не обов’язково бути багатим: можемо ділитися своїм часом, увагою, 

знаннями, уміннями, талантами, ресурсами. Уміти бути багатим – це мистецтво, 

якого навчає нас Боже Слово. 

6. Той, хто справді вміє бути багатим, як говорив Блаженніший Любомир, той вміє 

тим багатством послужити ближньому. Цікаво, що коли ми усвідомлюємо, що ті 

земні блага, які ми маємо, навіть як нашу власність, мають універсальне 

призначення, то вони допомагають нам не тільки багатіти накопиченнями земних 

благ, а й багатіти навіть тоді, коли ми їх роздаємо. 

7. Праведний митрополит Андрей Шептицький говорив так: «Остаточно, коли 

завершимо наше земне життя, нам залишиться лише те, що ми віддали 

ближньому». Мені б хотілося, щоб ми навчилися багатіти, – багатіти в Бога! І 

завершили наш земний шлях не так з повними кишенями, як з повним серцем, 

повними руками добрих діл, як і могли б стати перед обличчям нашого Бога.  

 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2018/03/203942 

 

 



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, 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. 

 

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 ЩОДО ПАРАФІЯЛЬНОГО ФЕТИВАЛЮ 

“ОСІННІ ОБЖИНКИ”: 

✓ 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, 3 вересня: Св. ап. Тадея, Св. мчц. Васси. 

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

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

Неділя, 4 вересня: Неділя 12-та по Зісланні Святого Духа 

Св. мч. Агатоніка і тих, що з ним. 

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, 5 вересня: Віддання свята Успення Богородиці. Св. мчч. 

Луппа. Св. свщмч. Іринея, єп. Ліонського. 

 

Вівторок, 6 вересня: Св. свщмч. Євтиха. 

19:00     Свята Літургія 

19:30     Молебень  за припинення війни 

Середа, 7 вересня: 🕃 Повернення мощів св. ап. Вартоломея. Св. ап. 

Тита. 

19:00     Свята Літургія 

19:30     Молебень  за припинення війни 

Четвер, 8 вересня: Свв. мчч. Адріяна й Наталії. 

19:00     Свята Літургія 

19:30     Молебень  за припинення війни 

П’ятниця, 9 вересня: Прп. Пімена. 

09:00     Свята Літургія. 

09:30     Молебень  за припинення війни 

Субота, 10 вересня: Прп. Мойсея Мурина. Св. Августина, єп. 

Гіппонського. Св. мч. Гебре Михаїла, пресвітера етіопського. Собор 

прпп. отців Печерських, що спочивають у дальніх печерах. 

09:00     Заупокійна Свята Літургія  
18:00     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     Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання) 

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


