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24-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

 

 

Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм смерть, * створив Ти розбійникові рай, * 

мироносицям плач перемінив єси, * і апостолам проповідати повелів єси, * що воскрес 

Ти, Христе Боже, * даючи світові велику милість. 

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.  

Богородичний (г. 7): Як скарбниця нашого воскресення * тих, що на Тебе надіються, 

Всепіта, * виведи з рова і глибин прогрішень, * бо Ти спасла єси винних у грісі, * родивши 

спасення наше. * Ти перед різдвом – Діва * і в різдві – Діва, * і по різдві дальше 

пробуваєш Діва. 

 

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). 

 

До Ефесян послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, Христoс — наш мир, він, що зробив із двох одне, зруйнувавши своїм тілом стіну, 

що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми постановами 

на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб 

примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши на ньому ворожнечу. Він 

прийшов і благовістив мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько; бо через 

нього, одні й другі, маємо доступ до Отця в однім Дусі. Отже, ви не чужинці більше і не 

приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на підвалині апостолів і 

пророків, а наріжним каменем – самим Ісус-Христом. На ньому вся будівля, міцно 



споєна, росте у святий храм у Господі; на ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в 

Дусі. 

 

Алилуя : 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). 

 

Від Луки святого Євангелія читáння. 

В той час один чоловік приступив до Ісуса, Яір на ім'я, що був головою синагоги. 

Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього 

дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди 

тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на 

кровотечу й витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її зцілити, 

підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі і вмить стала здоровою – 

спинилась її кровотеча. Ісус спитав: – Хто доторкнувся мене? А що всі 

відпекувались, Петро мовив: – Наставниче, люди коло тебе товпляться й 

тиснуться! Ісус сказав: – Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з 

мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 

призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно 

одужала. Сказав їй Ісус: – Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі! Він говорив іще, 

як ось приходить хтось від голови синагоги й каже: – Твоя дочка померла, не 

турбуй більш учителя. Ісус почувши це, озвавсь до нього: – Не бійся, тільки віруй, 

і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, 

крім Петра, Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею й 

голосили. Він мовив: – Не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялися з нього, 

бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку й голосно промовив: – Дівчино, 

пробудися! І дух її вернувсь до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки 

ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося.  

 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя 3 

рази. 

 

 



РІЗДВЯНИЙ ПІСТ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, НАЙЦІКАВІШІ 

ФАКТИ І ПРИПИСИ 

 

 
 

28 листопада в УГКЦ розпочинається Різдвяний піст.  

 

Він пов’язаний із розвитком богослужіння свята Богоявлення  і виникненням 

окремого свята Різдва. Якщо порівняти традицію свята Пасхи і Різдва, то вони 

дуже схожі: є саме свято, тиждень, який йому передує , строгий піст перед 

Різдвом і Богогоявленням. 

На зразок посту перед Пасхою виник і Різдвяний піст.  На відміну від латинського 

адвенту, у візантійському обряді піст є чотиридесятницею – як і Великий піст має 

також особливості розважання над народженням, він не тільки передбачає 

очікування народження Спасителя, але глобальну зміну кожного життя і світу. З 

богословських текстів бачимо, що ще в Різдві Христовому  відбувається спасіння 

людського роду. 

Різдвяний піст як Пилипівка – це вже завершальна частина розвитку історії 

посту. Спочатку був тиждень перед святом, потім додався ще довший період, 

який передбачав 25 днів і вже на завершення формування посту – початком посту 

вибрано день після свята Пилипа. І зовсім випадково. Кілька днів після свята 

Пилипа не знайдемо у літургійних текстах ніяких згадок про початок приготування 



до Різдва. Аж на каноні свята Введення в храм Пресвятої Богородиці починають 

співати ірмоси, які готують до приходу Спасителя. 

Ще більше згадок маємо від свята Андрія. І можливо було би набагато 

правильніше називати цей піст Андріївкою. В день після свята Андрія 

богослужіння набирають зовсім іншого виміру – вже є згадки, натяки про 

народження Бога, подію, яка визволить людство із гріха. 

Піснеспіви “Алилуя” вказують на те, що піст не є періодом смутку, але навпаки 

періодом радості. Найбільше текстів, які готують до Різдва, маємо у дві останні 

неділі перед Різдвом  і найінтенсивніше – в тиждень перед Різдвом. 

Найкращий спосіб провести піст – це відкрити для себе Слово Боже, Слово, яке 

стало Тілом. Треба взяти собі за мету щодня читати Святе Письмо, прийти 

додому, відкрити і прийняти Воплочене Слово. 

А щодо обмеження у їжі, то варто тут згадати слова апостола Павла: “Хто їсть – 

хай дякує, хто не їсть нехай дякує”. Бо не стільки важлива їжа, як духовне 

поглиблення і переживання свята Божого народження у житті кожної людини. 

 

За матеріалами розмови з о. Василем Рудейком 

https://dyvensvit.org/top/1017740/ 





 



 

ОГОЛОШЕННЯ: 

 

ПОЧИНАЮЧИ З НАСТУПНОЇ СУБОТИ - 12.03.22, ВЕЧІРНЯ 

ЛІТУРГІЯ (В НАМІРЕННІ ПАРАФІЇ) БУДЕ СЛУЖИТИСЯ о 

05:00 ГОД. ВЕЧОРА!!! 

 

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

Продаж буде у середу, 30 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. 
************************************************************************************* 







 



 



РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

 

Субота, 26 листопада:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

18:00     Свята Літургія за усіх парафіян 

 

Неділя, 27 листопада: 

24-та по Зісланні Святого Духа 

 

08:00     Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)  

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

       Панахида за усіх жертв Голодомору 

 

Понеділок, 28 листопада: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 29 листопада:  

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 30 листопада:  

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

Четвер, 01 грудня: 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

П’ятниця, 02 грудня:  

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 03 грудня:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

18:00     Свята Літургія за усіх парафіян 

 

Неділя, 04 грудня: 

25-та по Зісланні Святого Духа 

 

08:00     Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)  

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


