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18-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Тропар (г. 1): Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло твоє,*
воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні
взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресінню твоєму, Христе,* слава царству
твоєму,* слава промислові твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
Слава: Кондак (г. 1): Воскресши з гробу, * умерлих воздвигнув Ти * і Адама
воскресив Ти, * і Єва ликує в твоїм воскресенні, * і світу кінці торжествують *
востання Твоє, * Многомилостивий.
І нині: Богородичний (г. 1): Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * – з
голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік праведний
Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила Створителя твого. * Слава
тому, що вселився в Тебе, * слава тому, що пройшов із Тебе, * слава тому, що
висвободив нас різдвом твоїм.

Прокімен (г. 1): Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22)
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).

До Коринтян другого послання святого апостола Павла читáння.
Браття, хто скупо сiє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро буде жати.
Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить того, хто
дає радо. Бог може вщерть збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви всього мали
завжди подастатку та щоб вам ще зосталось на всяке добре діло, як написано:
Розсипав, дав убогим; щедрість його триває вічно. Той, що дає насіння сіячеві і
хліб на поживу, помножить і ваше насіння та зростить плоди вашої щедрости, щоб
ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові дяку.

Алилуя (г. 1): Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48).
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму
Давидові і сімені його до віку (Пс. 17,51).

Від Луки святого Євангелія читáння.
Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезаретського озера, побачив два човни, що
стояли край озера; рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з
човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам,
сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до
Симона: – Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і
каже: – Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово
закину сіті. Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали
рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті
прийшли й помогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж почали
потопати. Побачивши це Симон Петро, припав до стіп Ісуса й каже: – Іди від
мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий огорнув його й усіх, що
були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів
Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: – Не бійся!
Віднині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все й пішли
слідом за ним.

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

«На Твоє слово закину сіті»

Лука розповідає, що багато людей прийшли до Ісуса, «щоб почути слово Боже».
Поруч двоє братів займалися звичайною щоденною працею, аби прогодувати
свої родини. Цього дня ті двоє аж ніяк не сподівалися, що Господь звернеться
безпосередньо й дуже конкретно саме до них. Ісус попросив їх зробити те, що
вони робили тисячі разів, щодня… Після їхньої згоди, їхнього послуху слову
Христа звичайна щоденна праця, виконана вже у відповідності з Божим словом
(«на Твоє слово закину сіті»), принесла надзвичайні плоди. Дотик Ісусового
слова, зустріч із Ним назавжди змінили їхнє життя… Відтепер справою їхнього
життя стало свідчення про цю особливу зустріч та унікальне Слово, яке змінює
людське життя, надаючи йому іншого виміру та змісту. З того самого дня замість
їхнього малого світу в околицях Генісаретського озера відкрився інший світ, інші
горизонти та місія. Місія, сповнюючи яку, вони уможливлювали іншим вихід
поза тісноту їхнього тісного, часто сповненого хаосу чи страждання, малого
світу… В одній з своїх книжок Том Райт каже: є чотири основоположні практики,
що формують життя християнина — молитва, Боже Слово, Пресвята Євхаристія
та служіння ближньому. Кожної неділі та в свята ми сходимося разом, щоб
молитися, слухати Слово і святкувати Євхаристію. Від того, наскільки щирою є
наша молитва, уважне й осмислене слухання Слова та глибоке пережиття
Євхаристії, — залежить якість нашого служіння ближньому, міра нашої любові,
або, просто кажучи, наше життя…
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2015/10/143076

ОГОЛОШЕННЯ:
ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!
ВІТАЄМО НА НАШІЙ ПАРАФІЇ ОТЦЯ-ДОКТОРА ІВАНА ДАЦЬКА особистого секретаря патріарха Йосифа Сліпого. Також отець
Іван був близьким співпрацівником та канцлером блаженнішого
Мирослава-Івана Любачівського, довголітній член Спільної
міжнародної комісії для богословського діалогу між Католицькою і
Православною Церквами! В неділю 23 жовтня Він очолить ДРУГУ
Літургію і опісля матиме доповідь про Патріярха Йосифа в новому
парафіяльному залі!
OПОВІДЬ 2: 29 жовтня 2022 р.Б. Mattew Hiligan і Xenia Krylyuk мають
намір прийняти Таїнство Подружжя. Якщо комусь відомі будь-які
канонічні перешкоди, просимо звернутися до отця-пароха.
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, 18 жовтня з 17:00 год. у старому залі.
Продаж буде у середу, 19 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 Email: aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 7224130

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.
*************************************************************************************

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 15 жовтня: 🕃 Св. свщмч. Кипріяна. Св. мчц. Юстини. Св. Андрея,
Христа ради юродивого.
09:00 Заупокійна Свята Літургія
18:00 Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 16 жовтня: 18-та по Зісланні Святого Духа, 🕃 Св. свщмч. Діонісія
Ареопагіта.
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, 17 жовтня: Св. свщмч. Єротея, єп. Атенського. Прп. отця
Франциска Асижського.
09:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Вівторок, 18 жовтня: Св. мчц. Харитини.
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Середа, 19 жовтня: 🕂 Св. ап. Томи.
19:00

Свята Літургія і Біблійне коло

Четвер, 20 жовтня: 🕃 Свв. мчч. Сергія і Вакха.
19:00

Свята Літургія і Катехизація дорослих

П’ятниця, 21 жовтня: Прп. Пелагії.
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Субота, 22 жовтня: 🕂 Св. ап. Якова Алфеєвого.
09:00
18:00

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

Неділя, 23 жовтня: 18-та по Зісланні Святого Духа, Свв. Отців VII
Вселенського Собору .Свв. мчч. Євлампія і Євлампії .
08:15
10:00

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

