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20-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

 

Тропар (г. 3): Нехай веселиться 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. 

Кондак (глас 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. 

Богородичний (г. 3): Діва днесь предстoїть у церкві * із ликами святих невидимо за 

нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками 

ликують, * бо ради нас молить Богородиця превічного Бога. 

 

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)  

 

До Галатів послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей; бо ж я 

його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули 

про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу Церкву 

та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши 

запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже 

від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені Сина 

свого, щоб я проповідував його між поганами, я негайно, ні з ким не радившись, 

не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в 

Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим 

відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж з апостолів я не бачив, 

крім Якова, брата Господнього. 

 

Алилуя (г. 3): 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). 

 



 

Від Луки святого Євангелія читáння. 

В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, і з ним ішли його учні й сила 

народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого 

сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з 

міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, 

приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: 

Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий підвівся, і почав говорити. Він віддав його 

матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога й говорили: Великий пророк 

устав між нами. Бог навідався до народу свого. 

 

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

тричі. 

 

Співчувати, як співчуває Ісус 

 

Виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. Подвійна 

скорбота лягла тягарем на плечі жінки. Це була вже друга її процесія на цвинтар. 

Кілька років тому вона поклала в землю свого чоловіка, а зараз робить те ж саме 

зі своїм сином. І то єдиним, а не одним із п’яти. Нема більшої муки для матері, ніж 

відпровадити тіло сина на цвинтар, ніж коли мати переживе сина. Христос добре 

знає про це. Одного дня цей же біль торкнеться і Його Матері. Побачивши її, 

Господь зглянувся над нею. В очах цієї жінки Бог бачить відображення власного 



серця — там відбивається Його зворушення. Що ми знаємо про те, що 

відбувається в серці інших? — писав отець Тоніно Белло. — Хто буде настільки 

самовпевненим, щоб сказати: я ніколи не впаду в таку ж канаву? Христос є 

справжньою людиною — зворушення змушує Його зупинитися. Що більше, воно 

ж змусило Його торкнутися тіла, що вже видавало запах смерті. Спасіння є 

зустріччю шкіра до шкіри, лице в лице. 

Юначе, кажу тобі, встань! Коли Він проходить, життя набуває руху. Він ані слова 

не сказав матері. Вона ж, виливаючи велике горе у плачу, дозволила Богу 

заглянути в її сльози. Дозволила відчути всю муку подвійно зраненого життя. 

Обличчя є дверима людини. Вона залишила ці двері прочиненими для Бога. І 

Господь не дозволив їй залишитися з відчуттям, що Він проігнорував її надію на 

повернення того, кого вона вже вважала втраченим. Коли Христос торкається, то 

дозволяє і Себе відчути на доторк. В Наїні Христос використовує ноги, руки і 

погляд — Він увесь входить у ситуацію. Якщо добре подумати, ми всі маємо у 

розпорядженні ті ж самі інструменти. Просімо у Господа здатності проявляти хоча 

б частку від Його співчуття, Його любові, яку Він плекає до кожної людини.  

 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2021/11/303802 

 

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, 01 листопада з 17:00 год. у старому залі. 

Продаж буде у середу, 02 листопада, 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. 
************************************************************************************* 



 

4 пастки диявола на нашу молитву 

 
 

Диявольські викрутаси універсальні. Всі, хто молиться, на них натикаються. Ось 

кілька порад, як цих пасток уникнути і молитись у спокої. 

 

Спокусник зробить усе, щоби відтягнути людину від молитви. Він до такої міри хитрий, що 

інколи насправді тяжко не піддатися спокусі! Розплющмо очі широко і спробуймо викрити 

його брехні, щоб не дати себе обдурити.   

 

Пастка №1: молитва не діє Фактично, молитва нічому не служить, згідно з 

загальноприйнятими критеріями дієвості. З людського погляду, молитва — це втрата часу. 

Це, власне, і є загадка, яку для оточення становлять монахи і черниці: навіщо на світі 

існують чоловіки й жінки, яким кожний день минає на молитві? Їхнє життя, присвячене 

Богу, в очах багатьох виглядає змарнованим. 

Ми припускаємося такої самої помилки, коли відмовляємося від молитви, відговорюючись 

надміром праці. Замість керуватися логікою любові, ми приймаємо логіку 

продуктивності. Якщо уважно придивимося до свого життя — помітимо, що те, що 

найменш «продуктивне», є водночас найціннішим: тримати дитину в обіймах, поцілувати 

чоловіка/дружину, мати гарний краєвид перед очима… З молитвою так само. Вона 

виглядає повністю «намарною», але залишається абсолютно необхідною. 

 



Пастка №2: ти не вмієш молитися! Спокусник множить аргументи, аби лиш неспростовно 

довести нам, що молитва — це для нас занадто складна справа, що це заняття для фахівців, 

що ми повинні відбути спеціальну підготовку, перш ніж до неї візьмемося, і так далі.  

Ми не вміємо молитися — це правда. Наша молитва сповнена розсіянь, невірності, 

прихованих шукань самого себе замість Бога і ще тисячі інших недосконалостей. І що? Коли 

батько тримає на руках малу дитину і вона починає щось щебетати і всміхатися, хіба він її 

відсторонить, кажучи: «Заговориш до мене тільки тоді, коли навчишся говорити»? 

Вочевидь ні! Зовсім навпаки, він розчулюється і захоплюється цим недосконалим 

агуканням. Якщо так реагують батьки на землі, то наскільки ж більше — Бог! 

 

Пастка №3: помолишся, як знайдеш час Одна річ певна. Якщо ми будемо чекати, аж доки 

знайдеться відповідний час на молитву, то не почнемо молитися, бо завжди з’явиться 

тисяча інших, пильніших справ. Якщо ми збираємося помолитися сьогодні, але не 

визначили жодної конкретної години, то є високий ризик, що ми і спати ляжемо, не 

знайшовши навіть однієї вільної хвилини. 

Людина, яка регулярно молиться, — це не той, у кого купа вільного часу, а той, хто 

зважується присвятити час на молитву. Це питання вибору. Які наші пріоритети? Чи ми 

хочемо поставити молитву в центрі нашого життя, чи розглядаємо її як своєрідну 

(необов’язкову) розкіш? Якщо вона найважливіша, то займатиме перше місце у нашому 

щоденному графіку. 

 

Пастка №4: твоя праця — твоя молитва Диявол нашіптує на вухо: «Якщо ти вкладаєш у 

працю все серце і жертвуєш її Богу, то тобі не потрібно молитися». Це правда, що молитва 

словами — не єдиний спосіб перебувати у Божій присутності, бути близько біля Нього і 

служити Йому. (На щастя, це так!) 

Обмеження молитви до слів означало би, що ми можемо проводити з Богом 

виключно невелику частину нашого дня. Але ми не можемо молитися постійно, якщо 

не молимось у вибрані моменти, спеціально призначені для молитви як такої. Ми можемо 

молитися своєю працею — за умови, що щодня молимося також і поза працею. 

 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2022/10/249919 

 
 



 

 



 



РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

 

Субота, 29 жовтня: Св. мч. Лонгина сотника. 

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

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

 

Неділя, 30 жовтня: 20-та по Зісланні Святого Духа, Св. прор. Осії. Св. 

прпмч. Андрея Критського. 

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, 31 жовтня: 🕂 Св. ап. і єв. Луки. 

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

 

Вівторок, 01 листопада: Св. прор. Йоїла. Св. мч. Уара.  🕃 Прп. Йоана 

Рильського. 🕁 Бл. свщмч. єп. Теодора (Ромжі) 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 02 листопада: 🕃 Св. влкмч. Артемія. 

19:00     Свята Літургія і Біблійне коло (Lectio Divina) 

Четвер, 03 листопада:: 🕃 Прп. Іларіона Великого. 

 
19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

П’ятниця, 04 листопада: Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, 

чудотворця. свв. сімох отроків, що в Ефесі. 

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 05 листопада: 🕃 Св. ап. Якова, по плоті брата Господнього.. 

09:00     Заупокійна Свята Літургія  

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

 

Неділя, 06 листопада: 21-та по Зісланні Святого Духа, Св. мч. Арети 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) 

 


