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16-та Неділя по Зісланні Святого Духа, по Воздвиженні 

 

Тропар (г. 7): Розрушив Ти Хрестом твоїм смерть* отворив Ти розбійникові 

рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* 

що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість. 

Тропар (г. 1): Спаси, Господи, людей твоїх * і благослови насліддя Твоє, * 

перемоги благовірному народові на супротивників даруй * І хрестом твоїм * 

охорони люд твій 

Слава: Кондак (г. 7): Вже більше влада смертна не зможе людей держати, * 

Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її. * Зв’язується ад, * пророки 

согласно радуються, * представ Спас, мовлячи тим, що в вірі: * Вийдіть, вірні, у 

воскресення. 

І нині: Кондак (г. 4): Вознісся Ти на хрест волею своєю. * Новому людові 

Твоєму, що Твоє ім’я носить, * даруй щедроти твої, Христе Боже. * Возвесели 

силою Твоєю, благовірний народ, * перемоги на супротивників дай йому, * що 

за посібник має Твоє оружжя миру, непоборну перемогу.  

 

Прокімен (г. 7): Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей 

своїх миром (Пс. 28,11). 

Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих баранців (Пс. 

28,11). 

Прокімен (г. 7): Вознесіть Господа Бога нашого 1 поклоняйтеся підніжжю ніг його, бо 

святе воно (Пс. 98,5). 

 

До Галатів послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в 

Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, 

а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, 

шукаючи оправдання у Христі, показалося, що й ми самі грішники, невже тоді 

Христос – служитель гріха? Не бути цьому! Бо коли я знову відбудовую те, що 

зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону 

вмер, щоб для Бога жити: я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені 

Христос. А що живу тепер у тілі то живу вірою в Божого Сина, який полюбив 

мене й видав себе за мене. 



 

 

Алилуя, глас 6:  

Алилуя (г. 7): Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишній 

(Пс. 91,2). 

Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч (Пс. 91,3).  

Алилуя (г. 8): Пом’яни сонм твій, що його придбав Ти іздавна (Пс. 73,2).  

Стих: Бог же – цар наш перше віку, вчинив спасення посеред землі (Пс. 73,12).  

 

Від Марка святого Євангелія читáння. 

Сказав Господь: Сказав Господь: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе 

самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою 

душу, той її погубить; а хто погубить свою душу мене ради та євангелія, той її 

спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо 

людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й 

моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син 

чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: 

Істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не 

вздріють царства Божого, що прийде у могучості. 

 

Замість Достойно: 

Приспів: Величaй, душе моя, пречесний хрест Господень. 

Ірмос (г. 8): Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила 

Христа. Він на землі насадив хресне життєносне древо. Йому, що його нині 

возносять, поклоняючися, Тебе величаємо. 

 

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

Другий: Знаменувалося на нас світло лиця твого, Господи (Пс. 4,7). 

 

 

 



 

Якщо хтось хоче йти за Мною… 

 

 

Ісус кличе народ і учнів до себе, щоб запросити їх у подорож. Ця подорож — 

мандрівка життям разом із Христом. Чи хочете піти? — питає Ісус. — Якщо 

хочете, то повинні знати, що на вас чекає. 

Коли хтось хоче йти за Мною… Цього разу пропозиція не звернена до якоїсь 

конкретної людини, нема обмежень числом дванадцять та іншими умовами. Чи 

питали себе або чи говорили коли-небудь Богові про те, хочемо ми бути 

християнами чи ні? Чи ставили перед собою це питання, щоб зродити в собі 

бажання слідувати за Христом? Чи взагалі ставимо перед собою мету слідувати 

за кимось, наслідувати когось, хто досконаліший за нас, крок за кроком 

пізнавати дорогу, на яку нас запрошено? 

Готовність іти за кимось — це вияв довіри до того, хто веде. Це також і 

полегшення від відповідальності за маршрут і темп ходи. Хто хоче просто йти 

довіряючи — саме про це просить Ісус — хай зречеться себе самого. Якщо ми 

віримо у Бога і Його задум щодо нас, то маємо бути готові керуватися Божою 

логікою у цій мандрівці і просто вірити, що вона єдина непомильна і досконала. 

Той, хто готовий зректися себе самого, зуміє по-справжньому пізнати любов і 

турботу Отця. Сам Бог із батьківською терпеливістю вестиме нас через наші 

сумніви та клопоти, як говориться у псалмі: Бо ангелам своїм він повелить про 



тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не 

спіткнулася нога твоя об камінь (Пс 91,11-12). 

Навіть дитина, яка спокійно спить у батьківських обіймах, не застрахована від 

викликів життя і різноманітних неприємностей. Християнин не є відірваним від 

проблем світу, не живе у рожевих ілюзіях. Ми покликані йти до Бога разом зі 

всім тим, що нас турбує і що лягло на наші плечі. Хай візьме на себе хрест свій 

той, хто вирушив слідом за Христом. Той, хто несе хрест, також покликаний 

пам’ятати, що його Господь сильніший за всі проблеми і негаразди. За 

прикладом Ісуса, дивлячись на Його життя, віримо, що попереду нас чекає 

Воскресіння і остаточна перемога. Немає у світі жодного випадку, коли зло 

взяло верх над добром. Хрест є найціннішим доказом цього. 

Чи хочете піти? — питає Ісус. — Якщо хочете, то повинні знати, що на вас 

чекає. 

 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/03/233259 

 

 

Заява Українських Католицьких Єпископів США 

щодо спроби російської анексії чотирьох 

областей України 

 

Після серії псевдо референдумів президент Росії Путін, порушуючи всі принципи 

міжнародного права, оголосив про анексію чотирьох регіонів України. Кожен із 

них є приблизно розміром як штат Массачусетс, а разом вони становлять 15% 

території України, де до 2014 року проживало 8,5 мільйонів українців. 

Ми беззастережно засуджуємо цю ескалацію та незаконне закріплення жорстокої 

російської агресії та просимо всіх людей доброї волі продовжити і поглибити 

духовну та матеріальну солідарність із народом України.  

Російський імперіалістичний колоніалізм, який супроводжується жахливими 

воєнними злочинами, вбивствами десятків тисяч невинних мирних мешканців і 

масовим знищенням сіл, селищ і міст, поневолює не лише окремих людей, але 

також Церкви та релігійні громади. Майбутнє парафій Православної Церкви 

України, Греко- та Римо-Католицької Церков, протестантських, єврейських і 



мусульманських та інших релігійних громад, які свідчать про правду і 

справедливість, під смертельною загрозою, якщо тимчасово окуповані території 

не будуть звільнені. 

Українці, які зазнали кількох геноцидальних хвиль протягом ХХ століття, 15 

мільйони смертей, спричинених світовими війнами та тоталітарними радянським 

і нацистським режимами не мають ілюзій щодо наслідків російської окупації. 

Кожного разу, коли у XVIII-му, XIX-му, ХХ-му чи ХХІ-му століттях російський режим 

– імперський, радянський чи путінський – анексує українську територію, життя 

українських католиків і українських православних придушується. Цей процес 

може зайняти час або ж може бути блискавичним. Результат завжди однаковий. 

Усі конфесії страждають разом із суспільством. Викриття російських звірств у Бучі, 

Ірпіні та нещодавно в Ізюмі вповні розкрило геноцидні наміри Росії. Вільний світ 

має обов’язок допомогти відважним українцям, які виявляють надихаючу 

мужність, щоб відкинути та змінити ці огидні дії державного тероризму та 

неоколоніальної ненажерливості. 

Територія Росія охоплює 11 часових поясів. У своїх імперських обіймах вона 

огортає близько 120 етнічних груп і народів. Скільки ще їй потрібно? Скільки ще 

людських страждань спричинить її колоніалізм? Росія у 28 разів більша за Україну. 

З вашою допомогою вона не збільшиться на ще одну захоплену землю. 

Афроамериканці ніколи більше не будуть рабами. Американці та канадці не 

будуть колоніями Великої Британії. Алжир і Кот-д&#39;Івуар ніколи більше не 

будуть колоніями Франції. Демократична Республіка Конго ніколи не буде 

колонією Бельгії, Мексика й Аргентина — Іспанії, а Бразилія — Португалії. 31 рік 

тому 90% голосів українці вирішили, що не будуть рабами Росії. Тепер вони 

захищають даровану Богом свободу та гідність своїм життям.  

Настав час відновити та зміцнити нашу молитви, інформаційні зусилля та 

матеріальну допомогу для захисту демократії та біблійної правди в Україні та світі. 

Ми разом з Давидом проти переважаючої сили Голіафа. Ми стоїмо із Христом 

Розп’ятим, який завжди був близьким до бідних і маргіналізованих. Ми із Тим, Хто 

став жертвою, щоб відкупити жертв гріха. Ми віримо, що сильні світу цього не 

залишать того, хто є жертвою, і що Божа правда переможе. 

  

Україні, яка в 1994 році стала першою країною, що в односторонньому порядку 

відмовилася відсвого ядерного арсеналу, сьогодні загрожує ядерною зброєю 

один з підписантів Будапештського меморандуму, у якому гарантована її 

незалежність і територіальна цілісність. Сполучені Штати Америки також давали 

ці гарантії. Жертовність українців, їх пророчий вибір миру вимагає нашої 

солідарності. 



Незаперечними є миролюбна позиція і свідчення українців. Сьогодні їм потрібна 

допомога всього світу, щоб протистояти вторгненню. Ми закликаємо всіх людей 

доброї волі зробити свій внесок. Молімося до всемилостивого Господа, 

підтримуймо захист невинних і щедро допомагаймо мільйонам постраждалих.  

 У Бозі наша надія! 

 + Борис Ґудзяк - Архиєпископ-митрополит Філадельфійський, + Павло 

Хомницький, ЧСВВ - Єпарх Стемфордський, + Венедикт Алексійчук - Єпарх 

Святого Миколая в Чикаго, + Богдан Я. Данило - Єпарх святого Йосафата в 

Пармі, + Андрій Рабій - Єпископ-помічник Філадельфійський 

 

 

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 

 

ЗМІНЮЄМО ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ СПІЛЬНОТИ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ”: 

Починаючи з місяця Листопада, молитва матерів проходитиме кожну 

першу неділю місяця, після другої Служби Божої. Усіх щиро 

запрошуємо!  

 

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, 04 жовтня з 17:00 год. у старому залі. 

Продаж буде у середу, 05 жовтня, 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 E-

mail: aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 722-

4130 

 

 

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, ПІСЛЯ ДРУГОЇ ЛІТУРГІЇ, 

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, 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, 02 жовтня: 16-та по Зісланні Святого Духа, по Воздвиженню. Свв. 

мчч. Трофима, Савватія й Доримедонта. 

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, 03 вереня: 🕃 Свв. мчч. і ісп. – великого князя Михаїла і 

боярина його Теодора, чернігівських чудотворців. 🕃 Св. влкмч. Євстратія 

і тих, що з ним. 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 04 жовтня: Віддання свята Воздвиження. Св. ап. Кодрата, що в 

Магнисії. 

19:00     Акафіст до Чесного і Животворящого Хреста, Молитви на оздоровлення і 
Мирування 

Середа, 05 жовтня: Св. свщмч. Фоки, єп. Синопійського. Прор. Йони. 

19:00     Свята Літургія і Біблійне коло  

Четвер, 06 жовтня: 🕃 Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і 

Хрестителя Господнього Йоана. 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих  

П’ятниця, 07 жовтня: 🕃 Св. первомчц. й рівноап. Теклі. 

19:00     Свята Літургія і Молитва спільноти “Матері в молитві” 

Субота, 08 жовтня: Прп. Євфросинії.                                                                       

09:00     Заупокійна Свята Літургія  

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

Неділя, 09 жовтня: 17-та по Зісланні Святого Духа, 🕁 Переставлення св. 

ап. і єв. Йоана Богослова. 

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

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


