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22-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

 

Тропар (г. 5): Собезначальне Слово Отцю і Духові, * від Діви роджене на спасення 

наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і смерть 

перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням своїм. 

Кондак (глас 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти * і врата сокрушив Ти як всесильний, * 

умерлих як Творець воскресив з собою * і смерти жало сокрушив Ти, * і Адам від 

клятви ізбавився, Чоловіколюбче. * Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

Богородичний (г. 5): Радуйся, двері Господні непроходимі, * радуйся, стіно і 

покрове тих, що прибігають до Тебе, * радуйся, пристане, бурями не навіщувана * і 

подружжям незаймана, що родила плоттю Творця твого і Бога. * Молитись не 

переставай за тих, що оспівують * і поклоняються різдву Твоєму. 

 

Прокімен (г. 5): Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 

11,8). 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного (Пс. 11,2). 

 

До Галатів послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть 

похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути 

переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але 

хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, 

Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для 

мене світ розп'ятий і я – світові; бо ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але 

нове сотворіння. На всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя 

на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо 

я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай 

буде з вашим духом, брати. Амінь. 

 

Алилуя (г. 4): Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід 

істину твою устами моїми (Пс. 88,2). 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина 

твоя (Пс. 88,3). 

 



Від Луки святого Євангелія читáння. 

Сказав Господь притчу оцю: Був один багатий чоловік, що одягавсь у кармазин та 

вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього 

при воротах, увесь у струпах; він бажав насититися тим, що падало в багатого зо 

столу, і пси приходили й лизали його рани. Та сталося: помер убогий, і ангели 

понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, 

терплячи тяжкі муки, він підвів очі й побачив здалека Авраама та Лазара на його 

лоні і закричав уголос: – Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазара, 

нехай умочить у воду кінець пальця й закропить язик мій, бо я мучусь в цім 

полум'ї! Авраам же промовив: – Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за 

життя свого так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти 

мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, і ті, що 

хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав 

багатий: – Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого: я маю п'ять братів, 

нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив: – 

Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той відповів: – Ні, отче Аврааме, але 

коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. 31. Авраам відізвавсь до нього: 

– Як вони не слухають Мойсея і пророків, хоча б і хто воскрес з мертвих, не 

повірять. 

 

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

тричі. 

 

 

 

 

 

 



 

Назвемо головні ілюзії та небезпеки багатства: 

• зловживання владою чи службовим становищем; 

• зарозумілість, зверхність; 

• віра в силу багатства; 

• відкинення Бога. 

1. Зловживання владою чи службовим становищем 

 

Однією з найбільших небезпек, що несе у собі посідання надмірного багатства, є 

зловживання владою чи службовим становищем. Ця спокуса не оминає навіть 

добрих людей. У 2 Книзі Самуїла описано гріх перелюбу царя Давида з 

Ветсавією, до якого Давид додає ще й замовне вбивство Урії, чоловіка Ветсавії. 

Все це стається тоді, коли Давид перебуває у зеніті своєї слави, на вершині 

влади. Пророк Натан приходить до царя і розповідає притчу про багатого і 

бідного таким чином, що Давид визнає свій гріх і оголошує вирок самому собі. 

Давид кається, і Господь у своєму милосерді йому прощає. Притчею про 

багатого і бідного біблійний автор наголошує, що і найшляхетніше серце не 

захищене від зловживання владою. 

 

 «Господь послав пророка Натана до Давида, і він прийшов до нього та 

сказав йому: “Було собі два чоловіки в однім місті, один багатий, а другий 

убогий. В багатого була превелика сила овець і корів, а в бідного не було нічого 

крім овечки, однісінької, маленької, що він її купив і годував, і вона росла в 



нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла й з його чаші пила, спала на 

його лоні й була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого 

чоловіка, та цей пожалував узяти зо своїх власних овець і корів, щоб зготувати 

подорожньому, який прибув до нього, і він забрав овечку в убогого чоловіка й 

зготував її чоловікові, що прийшов до нього.” Тоді Давид скипів великим гнівом 

на того чоловіка й скрикнув до Натана: “Як жив Господь! Чоловік, що зробив те, 

заслужив смерть. А за овечку поверне вчетверо за те, що вчинив таке й не мав 

співчуття.” Тоді Натан промовив до Давида: “Ти – той чоловік! Так говорить 

Господь Бог Ізраїля: Я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки 

Саула, дав тобі дім пана твого й жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім 

Ізраїля та Юди, а якщо б цього було ще замало, додав би ще того й цього. Чому 

ж ти так зневажив Господа і вчинив те, що є злом у його очах? Урію хеттита вбив 

мечем, жінку його взяв собі за жінку, його ж ти вбив мечем аммонійським. І 

тому тепер меч навіки не відійде від дому твого за те, що ти мене зневажив і 

взяв жінку Урії хеттита, щоб була тобі за жінку. Так говорить Господь: З твого ж 

власного дому нашлю лихо на тебе; візьму твоїх жінок з-перед твоїх очей і 

віддам їх ближньому твому, і він буде спати з ними перед обличчям цього 

сонця. Ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед 

очима сонця.” І сказав Давид до Натана. “Згрішив я проти Господа!” А Натан 

відповів Давидові: “Та Господь прощає тобі гріх твій: ти не вмреш”» (2 Сам. 12,1-

13). 

 Ще один приклад, але цим разом нерозкаяного зловживання владою і 

багатством описано в Книзі Царів. Це історія про виноградник Навота і роль 

царя Ахава та його дружини Єзавелі у привласненні чужого майна: 

«Після цих подій сталось таке: у Навота єзреелія був виноградник у Єзреелі коло 

палати Ахава, царя самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові: “Відступи мені 

свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї 

палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, як хочеш, заплачу тобі за 

нього грошима.» Навот відповів Ахавові: “Борони мене, Господи, щоб я 

відступив тобі спадщину моїх батьків!” Повернувсь Ахав у свою палату, сумний 

та сердитий із-за відповіді, що йому дав Навот єзреелій, коли сказав: Не можу 

відпустити тобі спадщину моїх батьків. Кинувся на ліжко, одвернув обличчя й не 

хотів нічого їсти. Ввійшла до нього його жінка Єзавель і каже йому: “Чого ти 

такий сумний, що й хліба не їси?” Він відповів їй: “Я розмовляв з Навотом 

езреелієм і кажу йому: відпусти мені свій виноградник за гроші, або, як хочеш, 

дам тобі за нього другий, а він мені: Не можу відступити тобі мого 

виноградника.” Тут Єзавель, його жінка, йому й мовить: “Добрий мені з тебе цар 

над Ізраїлем! Устань, їж і не журися; я дам тобі виноградник Навота, єзреелія.” І 

написала вона ім'ям Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до 

старших та значних, що жили з Навотом у його місті. У листах же писала таке: 



“Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох 

нікчем, які свідчили б проти нього й казали: Ти хулив Бога й царя! Потім виведіть 

його та й побийте камінням на смерть.” Мужі його (Навота) міста, старші й 

значні, що жили з ним у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як стояло 

написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі 

народу. Прийшло й двоє нікчем і посідали навпроти нього, і стали ті недобрі 

люди перед народом свідчити проти Навота й казати: Навот, мовляв, хулив Бога 

й царя. І вивели його за місто й побили камінням на смерть. А тоді послали 

сповістити Єзавель: “Навота побито камінням, він умер.” Як тільки почула 

Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові: “Вставай, 

забирай виноградник Навота єзреелія, що не хотів тобі його дати за гроші, бо 

Навот уже не живе, він умер.” Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов 

у виноградник Навота, єзреелія, щоб його посісти. Тоді до Іллі тішбія надійшло 

таке слово Господнє: “Встань, іди назустріч Ахавові, цареві ізраїльському, що в 

Самарії. Він саме тепер у винограднику Навота, він зійшов туди, щоб його собі 

забрати. Скажи йому: Так говорить Господь: То ти убив та ще береш у 

посідання? – Далі скажи: Так говорить Господь: На тому самому місці, де пси 

лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров”» (1 Цар 21, 1-16). 

 

 На жаль, подібні зловживання трапляються в історії постійно. Зазначимо 

лише, що подальша доля Ахава та Єзавелі трагічна. Обох їх спіткає безславна 

кончина. З ними стається все те, що сказав пророк Ілля (див.: 2 Цар. 9-10). 

Біблійний автор мав на меті показати, якими є наслідки гріховного розуміння 

влади та багатства. 

 

2. Віра в силу багатства 

 

Євангеліє від Луки наводить дві унікальні притчі: про нерозумного багача та про 

багача і Лазаря, де якраз нагромадження багатства є величезним прорахунком. 

У першій з притч євангелист Лука розповідає про нерозумного багача, який 

покладає усі надії на багатство. 

  «В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам 

до себе: Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій! І каже: Ось що я 

зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій 

достаток та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато 

років! Спочивай собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ж 

ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з 

тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога» (Лк. 12, 16-21). 

Лука закликає багатіти в Бога, що означає не привласнювати те, що не належить 

нам, адже саме Господь дає численні блага, в тому числі й добрий урожай. 

Безумовно, багач вкладає працю, проте чинить дуже недалекоглядно, думаючи 



що він сам є господарем свого життя. 

 У другій притчі недалекоглядність багатого є ще очевиднішою. Лазар 

виступає німим докором багатому, адже турбота про бідних є обов’язком 

багатих: 

«Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та бенкетував 

щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, 

увесь струпами вкритий; він бажав насититися тим, що падало в багатого зо 

столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, що помер 

убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його 

поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та 

Лазаря на його лоні, і він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і 

пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого й прохолодить язик 

мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти 

одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він 

тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього між нами й вами вирита велика 

пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас 

не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька 

мого; я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це 

місце муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той 

відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони 

покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то 

навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять” (Лк. 16, 19-31). 

 

3. Відкинення Бога 

 

Надзвичайно важко ввійти до Царства Божого тому, хто має багатства. Про це 

йде мова у розповіді євангелиста Луки: 

«Один знатний спитав Ісуса: “Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати 

життя вічне?” А Ісус озвавсь до нього: “Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, 

хіба один Бог. Ти заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не 

свідкуй ложно, шануй свого батька і матір”. Той же відповів: “Все це я зберіг 

змалку.” Почувши те Ісус, сказав до нього: “Одного ще тобі бракує: продай усе, 

що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі; тоді прийди і йди слідом 

за мною.” Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус 

на нього й мовив: “Як тяжко тим, що багатства мають, увійти в Царство Боже! 

Легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому ввійти в Царство 

Боже!”… А ті, що слухали, сказали: “Хто ж тоді може спастися?”. Він відповів: 

“Неможливе в людей, можливе є в Бога”» (Лк. 18, 18-27). 

Річ не в тім, що для того, аби спастися, треба бути бідним. Акцент тут поставлено 

на тому, що надзвичайно важко ввійти до Царства Божого тому, хто усі свої надії 



покладає на багатство. 

 При економічному достатку є реальна загроза не побачити своєї духовної 

убогості. В Книзі Одкровення є лист до церкви у Лаодикеї, де зображено такого 

самодостатнього і задоволеного собою багатія: 

«Бо кажеш: «Багатий я, і розбагатів, і ні в чому потреби не маю», а не знаєш, що 

ти – злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене 

золото прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб зодягнувся, і не 

видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі, щоб бачити міг. 

Я, кого люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний і покайся. От, стою при 

дверях і стукаю: як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і 

вечерятиму з ним і він зо мною. Переможному дам сісти зо мною при престолі 

моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його» (Од. 3, 17-21). 

 

Марія Хома, 

Український Католицький Університет 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ: 

 

ПОЧИНАЮЧИ З НЕДІЛІ - 11.13.22, ПЕРША НЕДІЛЬНА 

ЛІТУРГІЯ БУДЕ СЛУЖИТИСЯ о 08:00 ГОД. РАНКУ!!! 

 

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 

 



Щиро дякуємо усім, хто протягом двох останніх субот 

долучився до парафіяльної толоки! Потребуємо вашої 

допомоги наступної суботи, останньої перед Храмовим 

празником - 19 листопада. 

 

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

Продаж буде у середу, 16 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. 

https://aa.lviv.ua/feedback/
mailto:aa@aa.lviv.ua


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. 

************************************************************************************* 

 
 

 

 

ФІНАНСОВА РЕВОЛЮЦІЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
(ЧАСТИНА 1) 

 

Служіння Великого Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького припало на часи 

глибокої соціальної депресії українців. За роки кріпацтва український народ 

втратив найголовніше – віру в краще майбутнє та повагу до себе. Пригнічені 

та зневірені роками панщини, невпевнені у власних силах, більшість українців 

боялися виявляти ініціативу і радше були пасивними спостерігачами, ніж 

відповідальними ініціаторами соціально-економічних змін у країні. Соціальна 

депресія була не лише наслідком панщини, але й засобом контролю влади над 

суспільством. Піти проти системи могли лише сміливці, у яких було вдосталь 

духовного й інтелектуального ресурсу. 

  

mailto:parish@mykhailivka.org


Центральною постаттю з плеяди таких сміливців на межі ХІХ та XX 

століть був митрополит Андрей Шептицький. Він не боявся проповідувати 

слово правди і вмів доступно доносити істину широким колам людей. Він був 

переконаний, що початком політичної незалежності й економічного розвитку 

стане духовне відродження українського народу. Тому своє завдання вбачав у 

тому, аби вивести народ із «соціальної депресії» – відродити вірних і громади до 

активного економічного, соціального, культурного та політичного життя. 

«Соціальною реабілітацією» проти соціальної депресії народу стало 

проповідництво, поширення Доброї Новини, яка мала повернути гідність, честь, 

пробудити творчість і любов до свободи. 

Про те, як Митрополиту вдалося провести реформу Церкви, 

богословської освіти та провести «фінансову революцію», розповів Зіновій 

Свереда, доктор соціальної економіки, президент Українського Кооперативного 

Альянсу під час VII Літньої Школи «Соціальна думка Митрополита Андрея 

Шептицького», яка відбувалася в УКУ з 25 червня по 2 липня 2017 року. 

Соціально-економічні умови ХІХ ст. 

Симптоми «соціальної депресії» щоразу більше посилювалися з появою 

відчуття неспроможності вплинути на владу. Люди вийшли з панщини, але 

панщина не вийшла з них. Вони вірили в цісаря, який може зробити їхнє життя 

кращим, вірили інституціям, але не вірили собі. Вони віддавали право вибору 

різним монополістам. 

Щоразу наростала несправедливість при розподілі земель і природніх 

ресурсів. 2 тисячі поміщиків отримали 52% землі, а кілька мільйонів селян – 

близько 40%. Своєрідним відлунням панщини стала монополія землевласника на 

алкоголь (пропінація), досі існували сервітути (спільне використання пасовиськ і 

лісів), також не було вирішене питання оплати дармової праці селян. Свої права 

тяжко було захистити через тотальну корупцію в судах і клановість, у фінансових 

справах люди наштовхувалися на монополію та спекулятивний клас. Це все 

підривало емоційне здоров’я людей і стало сприятливим ґрунтом для такої 

соціальної хвороби, як алкоголізм. І це все в той час, коли відкрили понад 23.269 

корчем, обіг коштів у яких досягнув близько 54 мільйонів ринських, тоді як дохід 

у зарплатах становив близько 110 мільйонів.           

По суті, селяни та ремісники були доведені до штучного банкрутства через 

«лихварство». Тяжка праця не приносила результату. Багато людей мігрувало в 

пошуках кращого життя за кордон – у Канаду та США. 

Навіть на виборах громадяни були безправними через постійні маніпуляції та 

відсутність форм захисту своїх прав. 

Причиною й одночасно наслідком соціальної кризи серед селян стала 

відсутність освіти. Щоби зрозуміти суспільно-політичні процеси і, більше того, 

повпливати на них, треба спиратися на певні знання, цінності, керуватися 

певними принципами. Щоби вийти з-під гніту монополістів, корупціонерів і панів, 

українському народу не вистачало єдності. «Роз’єднуй і володарюй», – ці слова 

справджувалися на прикладі України, поділеної на східну, окуповану Російською 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


імперією, і західну, окуповану Австрійською імперією. Митрополит Андрей 

Шептицький прекрасно усвідомлював усі наслідки колоніалізму і одним зі своїх 

завдань ставив перетворення народу «з роз’єднаного чварами та ідеологіями в 

сильний організований зрілий організм, який займає гідне місце між народами». 

Основою такого перетворення мало стати поширення біблійного вчення та 

заповідей. 

 

Початок українського відродження зі Слова Правди 

Перші кроки української Церкви для народу після панщини почалися з 

акцій тверезості (1873) – банкрутують корчми, в яких крутилося 50% ринкових 

коштів. 

Церква також створила два банки, які, щоправда, штучним шляхом були доведені 

до банкрутства за посередництвом найманого менеджменту. Про банкрутство 

попереджали, але тільки в німецькомовній пресі, якої селяни не читали і тому не 

змогли вчасно забрати свої кошти. 

У той час з’являється товариство «Просвіта», на місцевому рівні – перші 

позичкові каси, магазини, інші організації. Починається перша хвиля реорганізації 

священства, але все ж до 1891 року не вистачало ідей, освіти та капіталу. 

Завдяки натхненності Андрея Шептицького починається інформаційний 

етап відродження. За його баченням, українське відродження має починатися не 

з інвестицій чи капіталів, а зі «слова правди». «І пізнаєте істину, й істина зробить 

вас вільними», – як написано у Святому Письмі. Українське відродження почалося 

з людей, які пішли проти системи. Московська Церква з її риторикою «Боже, царя 

храни» мало євангелізувала, стала частиною системи і свого часу відіграла велику 

роль у закріпаченні селян. Право панувати й монополізувати трактували як дар 

від Бога, заперечити який і бунтувати проти якого є гріхом. Натомість правильна 

поведінка – слухати і підкорятися. Підмінювалося й поняття свободи, яке 

розглядалося як анархія, а не як право вибору. 

У цих умовах особливо актуальною стала соціальна місія УГКЦ, яку Андрей 

Шептицький сформулював так: взивати до первинного почуття довіри та 

відродити в людей віру в себе. На противагу поганим новинам, які посилювали 

депресію, Шептицький вирішив поширювати Добру Новину, показати людям 

альтернативу, поділитися досвідом. Ставши єпископом Станіславським, він 

проїхався гірськими селами й виявив досить невисокий рівень проповідництва 

серед священства. Незнання доктрини та необізнаність у соціальному богослов`ї 

стало би завадою для втілення соціальної місії Церкви. Як сильний менеджер 

Митрополит розумів, що будь-яку слабкість можна перетворити в ресурс. Тоді він 

вирішує писати Послання у вигляді коротких тематичних проповідей простою та 

доступною мовою й розсилати їх у парохії, щоби вибудувати спільну позицію 

священства і народу щодо діяльності Церкви. Пізніше його послання 

доповнюються практичними порадами – він почав готувати інструкції з 10-20 

сторінок щодо створення церковної каси, кооперативів. Це стає початком 



видавничої діяльності Церкви: друкуються наукова література, господарські 

брошури, також видання «Місіонар», через яке формується візія соціальної місії 

Церкви. Біблійне вчення сприяє реформі цінностей, свідомості та світогляду 

людини та народу. 

Відтак зароджується взаємозв’язок між релігійними пластами, економікою 

та банківською справою, соціальною сферою. Духовна мобілізація дає 

практичний результат. 

 

Внутрішня реформа Церкви як передумова зовнішніх змін 

 У 1891-1898 роках починаються перші реформи Церкви: 

  

- Львівський синод заснував страхове товариство «Дністер», плануючи зібрані 

кошти спрямувати в освітню сферу. Зібравши 22 млн. грн., вирішили заснувати у 

1894 році однойменний банк. 

 - Реформа товариства «Просвіта» з культурного в соціально-економічне 

 - Видавнича діяльність для народу 

 - Реформа богословської та семінарської освіти: успіх Церкви залежить від 

соціальної й емісійної формації молодих семінаристів, удосконалення навчання. 

Перше, що треба було змінити, – це вчити в богословських вишах 

проповідництву, а не лише академічному знанню, вважав Андрей Шептицький. 

Будь-яке знання є цінним, якщо приносить суспільну користь, а не замикається в 

людині. Священик повинен добре мислити, формулювати думки і переконувати. 

Недаремно давні греки і римляни вивчали 4 основні предмети: фонетику, 

риторику, діалектику та логіку. 

Для семінаристів організовують господарські курси з бджільництва, 

садівництва, огородництва, кооперації, бухгалтерії. За задумом Митрополита, 

потрапивши в село, такий священик зможе згуртувати навколо себе людей, 

навчити їх ремеслу чи добрій справі, одночасно проповідуючи Добру Новину про 

те, що християнин ніколи не може бути бідним. Це було природнім, адже людина, 

яка переставала вживати алкоголь, відмовлялася від тютюнокуріння, могла 

більше заощадити, контролювати свої кошти і спрямувати їх на добрі справи. 

Розвивається парохіальна інфраструктура – на вимогу Митрополита при 

парохіях створюють товариства, читальні, спортивні організації, школи, 

громадські магазини, кооперативи й інші установи, потрібні громадам.  

Церква впроваджує фінансове планування митрополії і основних видатків 

митрополії на освіту та розвиток молодіжних організацій з 1901 по 1914 роки – 

створення церковно-народного капіталу. 

Через посилення громади панство починає банкрутувати. Настає 

прозріння, що пани не настільки потрібні людям, як люди – панам. Ще одним 

відкриттям стало те, що справжня еліта, справжні провідники народу з’являються 

в спільній молитві, у спільному пошуку істини. Християнські принципи єднають 

людей у боротьбі з популістичними лозунгами й ідеями. 

https://zbruc.eu/node/60171


  Шептицький зосереджував велику увагу на роботі з молоддю, адже це 

майбутнє країни. Найкращий період, коли можна повпливати на формування 

особистості – це вік від 12 до 18 років. За словами Митрополита, найкращий 

університет для дитини – це творча атмосфера в родині. Він дбав про формування 

при парохіях системи християнського виховання, розвиток народної освіти, 

доступної навіть найбіднішим сім’ям, промоцію спорту та здорового способу 

життя, заснування та підтримку молодіжних організацій (молодіжні молитовні 

товариства при парохіях, спортивні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт» та інші). 

Тоді ж почали створювати соціальні молодіжні кооперативи й організації (групи 

спільних закупівель, молодіжні каси взаємодопомоги, читальні, просвітні гуртки). 

  

«Мене мусить обходити тілесне, фізичне здоровлє твоє, мій народе, бо знаю, що 

лишень раси здорові і фізично сильні можуть бути щасливі», – писав Митрополит. 

  Щоби відродити весь народ до творчої праці та визволити зі стану 

колоніалізму, він діяв стратегічно, створюючи цілісний цикл діяльності від парохії 

до митрополії. Його тактика – привертати людей до Церкви тими засобами, яких 

вони потребують і цінують, створити умови для максимальної участі вірних у 

суспільному житті.  

  Шептицький розглядає Церкву і народ як цілісний організм. Не може бути 

людина морально здорова, якщо не бере повноцінної участі у громадському 

житті та особистої відповідальності, вважав він. Незорганізованість і конкуренція 

між собою шкодять спільній справі для суспільного добра. 

  Ще один проблемний фактор, на його думку, – це роз’єднаність між 

церковними інституціями чи суспільними структурами, певна замкнутість, яка 

веде до втрати потенціалу. Силу Церкви Шептицький бачив в органічній єдності 

її структур: від того залежить її місійність, продуктивність і здатність до постійної 

євангелізації. Саме Церква надає духу і змісту будь-якій діяльності. Відтак 

внутрішня реформа Церкви стала прикладом для зовнішніх успішних реформ 

тогочасного українського суспільства. 

  Взаємозалежність між реформою Церкви й активізацією соціально-

економічних змін простежується і на рівні реорганізації парохій. Митрополит був 

переконаним, що парохія – це не лише храм, а добре організована громада, 

молодіжна християнська організація, спортивні товариства, магазин, читальня, 

бібліотека, школа. Це громада, яка може організувати кооперативи (споживчі, 

сільськогосподарські, лісові, молочарські), експериментальні центри щодо 

садівництва, огородництва, бджільництва, мікрокасу ощадності та планування. 

Розвиток інфраструктури парохії і громади – це основа сильної Церкви.    

  Найкращим засобом для реформ є молитва. У спільній молитві український 

народ шукав духовності й ідеалів, виховував майбутні покоління і визнавав 

лідерами тих осіб, які дотримуються етики та заповідей у діалозі з Богом. 

Продовження у наступному бюлетні... 



 
 

 



 



 



 





 



 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

 

Субота, 12 листопада:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

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

Неділя, 13 листопада: 

22-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) 

Понеділок, 14 листопада: 

17:30     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 15 листопада:  

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 16 листопада:  

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

Четвер, 17 листопада: 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

П’ятниця, 18 листопада:  

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 19 листопада:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00  Молитовні чування: 

- Велика Вечірня з Литією 

- Духовна наука 
- Вервиця з наміреннями 

- Пісні Прослави (Молитва Тезе) 

Під час Чувань буде відбуватися Сповідь ! 

Неділя, 20 листопада: 

23-та по Зісланні Святого Духа, 

Храмовий празник 

10:00     Архиєрейськ Божественна Літургія, очолить Преосвященніший 

Архиєпископ і Митрополит Борис 
 


