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19-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Тропар (г. 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, * тоді ад умертвив
Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, *
всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
Тропар Отців (г. 8): Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців
наших оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний,
слава Тобі.
Кондак (глас 2): Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо,
зжахнувся та й мертві встали;* а творіння, бачивши, радіє з Тобою, й Адам веселиться,*
і світ, Спасе мій, повсякчас Тебе оспівує.
Слава: Кондак Отців (г. 6): Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з жени
родився подвійний єством.* Його видячи, не відрікаємося виду зображення,* але його,
благочесно написавши, вірно почитаємо.* I ради того Церква, держачи істинну віру,*
цілує ікону вочоловічення Христового.
І нині: Богородичний (г. 6): Заступнице християн непостидна,* молитвенице до
Творця незамінна,* не погорди голосами молінь грішників,* але випереди як
благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі:* Поспішись на молитву і скоро
прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають
Тебе.

Прокімен (г. 2): Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18).
Прокімен Отців (глас 4): Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і
прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26)

До Коринтян другого послання святого апостола Павла читáння.
Браття, Бог і Отець Господа Ісуса – він благословен вовіки! – знає, що я не говорю
неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене
схопити, але мене спущено через віконце у коші по мурі і я втік з його рук. Чи
треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до видінь і до об'явлень Господніх.
Знаю чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, – чи то в тілі, не знаю, чи то

без тіла, не знаю, Бог знає, – був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік
– чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, –був узятий у рай і чув слова невимовні,
яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду
хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний,
бо скажу правду; але стримуюся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мені
бачить або від мене чує. І щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями, дано
мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору.
Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився, та він сказав мені: «Досить
тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується». Найкраще, отже,
хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала.

Алилуя (г. 2): 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).
Стих: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до заходу (Пс.
49,1).
Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах
(Пс. 495).

Від Луки святого Євангелія читáння.
Сказав Господь: Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли
ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Таж бо й грішники люблять тих,
що їх люблять. I коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга? І
грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад
узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від
них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи
назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він
добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.

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

«І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і
ви так само»

Євангельське читання дев’ятнадцятої неділі по Зісланні Святого Духа (Лк 6, 31-36)
закликає вірних до щонайдосконалішої любові до ближнього. Замало є любити,
каже Христос, тих, кого любить серце. Тих, хто відповідає взаємною любов’ю. Але
як можна наказувати любов до тих, кого не любить серце? Всі добре знаємо, що
неможливо заставити себе полюбити когось почуттям, якщо з різних причин це
почуття відсутнє. Неможливо змусити себе емоційно та чуттєво любити якусь
особу, якщо вона не викликає власне цих емоцій чи почуттів. Чому ж тоді Господь
наказує любов? До ворогів? До тих, що нас не люблять, не чинять добро, не
віддають позичене? Як це можливо, якщо неможливо змусити своє серце
любити?
Господь не вимагає від нас емоційної чи почуттєвої любові. Її неможливо
вимагати у стосунку до нелюбих людей. Зате вимагає від нас любові ще глибшої,
ще сутніснішої, ще жертовнішої, ще правдивішої. Любові як способу життя. Не
хоче Христос, щоб ми любили ворога чи того, хто не чинить добра чи не віддає
позичене, своїми емоціями та почуттями, але прагне, щоб ми любили його своїм
нутром, своєю життєвою поставою, своїм до нього відношенням, своїм самим
буттям. Що ж це значить? А це значить простити, якщо емоції та почуття говорять
нам мститися. А це значить позичити, якщо емоції та почуття говорять нам в

жодному разі не робити цього. А це значить добро чинити, якщо емоції та почуття
провокують лише на зло.
Дуже похвально і добре є любити людину емоційно та чуттєво, але цього замало.
Навіть ту людину, яку любимо емоціями та почуттями, потрібно любити не лише
емоціями та почуттями, а значно глибинніше і правдивіше. Що ж до тієї людини,
яку не любимо ні емоціями, ні почуттями, то її слід любити своїм життєвим
вибором. Вибором бути послідовником Христа, а не грішником, який любить тих,
які його люблять, добро чинить тим, які йому чинять, позичає тим, які віддають
своєчасно. Вибором бути чадом Отця Небесного, Який є милосердний і незмірно
благий.
Марія Ярема

ОГОЛОШЕННЯ:
ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!
OПОВІДЬ 3: 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, 25 жовтня з 17:00 год. у старому залі.
Продаж буде у середу, 26 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, 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: 19-та по Зісланні Святого Духа, Отців VII
Вселенського Собору, Свв. мчч. Євлампія і Євлампії.
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, 24 жовтня: Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів. Прп.
Теофана Начертанного, єп. Нікейського і творця канонів.
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Вівторок, 25 жовтня: Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп. Косми
Святоградця, єп. Маюмського і творця канонів. Пам'ять св. Мартина
Милостивого, єп. Туринського.
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Середа, 26 жовтня: Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки мч.
19:00

Свята Літургія і Біблійне коло (Lectio Divina)

Четвер, 27 жовтня: Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й Келсія. 🕃 Прп.
Параскеви Терновської.
19:00 Свята Літургія і Катехизація дорослих

П’ятниця, 28 жовтня: Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна,
пресвітера Великої Антіохії.
19:00 Свята Літургія, Молебень за Україну

Субота, 29 жовтня: Св. мч. Лонгина сотника .
09:00
18:00

Заупокійна Свята Літургія
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
10:00

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

