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26-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 воскресенню Твоєму, Христе, * слава царству 

Твоєму, * слава промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець.  

Кондак (г. 1): Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ із собою воскресив, * і людське 

єство як Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від 

узів ізбавляючись, радується, взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення.  

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 Ефесян послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що 

справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не 

приставайте до безплідних діл темряви а радше їх ганіте, бо що ті люди потай 

роблять, соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що 

виявляється, стає світлом. Тому говорить: «О ти, що спиш, прокинься,встань із 

мертвих, і Христос тебе освітить». Тож уважайте пильно, як маєте поводитися: не 

як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте 



необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить 

до розпусти, але сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми й 

гимни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. 

 

Алилуя : 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. 

Сказав Господь притчу оцю: В одного багача земля вродила гарно. Почав він 

міркувати, кажучи сам до себе: що мені робити? Не маю де звести урожай мій. І 

каже: – Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все 

збіжжя і ввесь мій достаток, і скажу душі моїй: душе моя, маєш добра багато в 

запасі на багато років! Спочивай, їж, пий і веселися! Бог сказав до нього: – 

Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак 

воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. 

 

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

Алилуя (х3). 

 



 

 

 
ПРИТЧА ПРО НЕРОЗУМНОГО БАГАЧА (ЛК 12:16–21) 

 

 

 

Коментарі Отців Церкви: 

Оточений багатством, сліпий до благодійності. Кирило Александрійський: Що робить 

цей багач, оточений багатьма благословеннями, які не можливо перерахувати? У 

смутку та в занепокоєнні він говорить слова, які є бідними. Він каже: «Що мені 

робити?» … Він не дивиться в майбутнє. Він не підводить очей до Бога. Він не вважає 



вартим свого часу здобути для розуму ті скарби, що вгорі на небі. Він не дорожить 

любов’ю до бідних і не бажає поваги, яку вона отримує. Він не співчуває стражданням. 

Вони не завдають йому болю і не пробуджують його жалю. Ще більш ірраціональне – 

він сам визначає тривалість свого життя, ніби він також пожне його з землі. Він каже: 

«скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! Спочивай 

собі, їж, пий і веселися!». «О багатий чоловіче», можна сказати йому, «Ти маєш 

сховища для своїх плодів, але де ти отримаєш ті свої ‘багато років’? За Божим указом 

життя твоє скорочено». «Бог», написано — сказав йому: «Безумний! Цієї ж ночі душу 

твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде?» (Кирило Александрійський, 

Коментарі до Луки, Проповідь 89). 

Животи бідних є безпечнішими сховищами, ніж ваші стодоли. Аврелій Августин: 

«Викуп життя людини – її багатство» (Прип 13:8). Цей нерозумний дурень не мав 

такого багатства. Очевидно, він не спокутував свою душу, надаючи допомогу бідним. 

Він збирав швидкопсувні врожаї. Повторюю, він збирав швидкопсувні врожаї, поки 

був на грані загибелі, бо нічого не передав Господу, перед яким мав з’явитися. Звідки 

він дізнається, де шукати, коли на тому суді почне чути слова: «Голодував Я, і ви не 

дали мені їсти» (Мт 25:42)? Він збирався наповнити свою душу надмірним і 

непотрібним бенкетуванням і гордо нехтував усіма тими порожніми животами 

бідняків. Він не усвідомлював, що животи бідняків були набагато безпечнішими 

коморами, ніж його стодоли. Те, що він складав у тих стодолах, можливо, вже тоді 

вкрали злодії. Але якби він сховав це все у шлунках бідняків, воно, звичайно, 

перетравлювалося б на землі, але на небі зберігалося б ще безпечніше. Викуп душі 

людини — це її багатство (Прип 13:8) (Аврелій Августин, Проповідь 36.9). 

Звичка добрих справ. Папа Лев І: Диявол, навіть серед наших зусиль, не послаблює 

своїх планів. У певні періоди часу ми повинні подбати про відновлення сил. Розум, 

стурбований благами сьогодення, може радіти помірній погоді та родючим полям. 

Коли плоди збирають у великі комори, він може сказати своїй душі: «У тебе багато 

добра, їж». Він може отримати свого роду докір від Божого голосу і може почути, як 

Він говорить: «Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, 



кому воно буде?» Мудрі люди повинні уважно подумати про те, що, оскільки дні цього 

життя короткі, а час невизначений, смерть ніколи не повинна бути несподіваною для 

тих, хто має померти. Ті, хто знає, що вони смертні, не повинні прийти до цього кінця 

непідготовленими (Папа Лев І, Проповідь 90.4.1). 

Товариші померлих. Амвросій Медіоланський: Він марно накопичує багатство, коли 

ще не знає, як його використає. Він подібний до того, хто, коли повні стодоли його 

розривалися від нового врожаю, приготував комори для своїх рясних плодів, не 

знаючи, для кого він їх зібрав (Пс 38:7 LXX). Те, що належить цьому світу, залишається 

у цьому світі, і всі багатства, які ми збираємо, заповідаються нашим спадкоємцям. Те, 

що ми не можемо забрати з собою, теж не наше. Тільки чеснота є товаришем 

померлих. Лише милосердя слідує за нами. Воно – путівник до неба і перший з 

маєтків. Використовуючи нікчемні гроші, воно набуває вічні оселі для померлих. Це 

свідчать Господні заповіді, коли Він каже: «Придбайте собі друзів мамоною неправою, 

щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні» (Лк 16:9) (Амвросій Медіоланський, 

Тлумачення Євангелія від Луки 7.122). 

Бутим багатим перед Богом. Кирило Александрійський: Це правда, що життя людини 

є не від майна чи від надлишку. Хто багатий перед Богом, той дуже благословенний і 

має славну надію. Хто він? Очевидно, той, хто не любить багатства, а любить чесноту, 

і якому достатньо малого (пор. Лк 10:42). Це той, чия рука відкрита для потреб бідних,  

втішаючи горе тих, хто перебуває у бідності, відповідно до своїх можливостей і 

максимальної сили. Він збирає в сховищах, що вгорі, і збирає скарби на небі. Такий 

знайде прибуток своєї чесноти і винагороду за своє праведне та бездоганне життя 

(Кирило Александрійський, Коментарі до Луки, Проповідь 89.17). 

Переклад з англійської – Максима Гонтара за виданням Ancient Christian Commentary on 

Scripture: New Testament III, Luke 3rd ed. Edition (2003) 

 

 



РОЗДУМИ НА АДВЕНТ, НАПИСАНІ У НАЦИСТСЬКІЙ 

В’ЯЗНИЦІ  

 

Отець Альфред Дельп був героєм. Це німецький єзуїт, якого стратили 1945 року за 

те, що він був активним лідером руху антинацистського спротиву.  До смерті він 

провів п’ять місяців у берлінській в’язниці. Під час ув’язнення о.Альфред написав 

духовні роздуми на Адвент (користуючись маленькими клаптиками паперу, які йому 

таємно передавали), хоча його руки зазвичай були закуті у кайдани.  

ПЕРША НЕДІЛЯ. «Я дивлюся на цьогорічний Адвент з такою напруженістю та 

сум’яттям, як ніколи раніше… Разом із цими думками мені приходить спогад про 

ангела, якого добра людина подарувала мені на Адвент 1942 року. Він тримав 

знамено з написом “Радій, бо Господь близько!” Бойова бомба знищила й ангела, і ту 

добру людину, хоча я часто відчуваю, що вона продовжує служити мені, подібно до 

ангела. Саме знання тихих ангелів Благовіщення, які проголошують своє 

благословенне послання посеред горя нашої світової ситуації та сіють насіння 

благодаті, що проростає посеред ночі, інформує та підбадьорює нас щодо істинного 

стану речей. Ці ангели Адвенту — не гучні ангели публічної радості та сповнення; тихо 

й непомітно вони заходять у наші пошарпані приватні кімнати і, як і колись, постають 

перед нашими серцями. Вони мовчки ставлять нам питання про Бога і проголошують 

нам чудеса Бога, для якого немає нічого неможливого. Адвент — це час порятунку, бо 

ми отримали послання, і тому перше, що ми повинні зробити у своєму житті, — це 



повірити у Боже благодатне насіння, яке ангели пропонують відкритим серцям. 

Наступне — це пройти крізь ці дні як посланці-вісники. Ми чекаємо на рясний 

прийдешній урожай із вірою — не тому, що ми довіряємо землі, зіркам чи нашому 

власному здоровому глузду та мужності, а лише тому, що ми сприйняли Боже 

послання, знаємо про Його ангелів-вісників, і навіть самі зіткнулися з одним із них». 

ДРУГА НЕДІЛЯ. «Отже, цієї неділі ми повинні знову скласти руки та смиренно впасти 

на коліна перед Богом, щоб Його спасіння діяло у нас, і щоб ми були готові закликати 

Його та бути зворушеними Його присутністю. Зарозумілість, така типова для сучасних 

чоловіків і жінок, тут “здувається”. У той самий час, крижана самотність і 

безпорадність, у якій ми застигли, тане від божественного тепла, яке наповнює і 

благословляє нас… Якщо ми нажахані світанком усвідомлення нашого справжнього 

стану, цей жах повністю заспокоюється від знання, що Бог у дорозі і вже наближається 

до нас. Наша доля, хоч би як вона була переплетена з неминучою логікою обставин, 

все одно є не чим іншим, як шляхом до Бога; шляхом, що його Бог обрав для 

остаточного звершення свого наміру, для своїх постійних цілей. Запаліть свої свічки 

— ті свічки, які маєте — бо вони є відповідним символом всього, що має статися в 

Адвент, якщо ми хочемо жити». 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ. «Людство знову стоїть перед викликом: вистояти і впоратися. Але 

людина не просто міняє одні ланцюги на інші — Божі заклики завжди творчі. Вони 

збільшують усередині нас те, до чого ми покликані, — саме завдяки своїй реальності 

та автентичності. Свобода — це дихання життя. Ми сидимо у затхлих бомбосховищах 

і тісних тюрмах та стогнемо під розривними й нищівними ударами долі. Ми повинні 

нарешті перестати надавати всьому фальшивий лоск і нереалістичну цінність, і почати 

сприймати це тим, чим воно є, — невідкупленим життям. Щойно ми це зробимо, 

брязкіт ланцюгів, тремтіння нервів і занепад серця  перетворяться на маленьку 

молитву — “Розлийте, небеса, згори росою правду” (Іс 45,8). Нам потрібно набагато 

рішучіше (…) покликатися на Божу спокутну свободу. Тоді тіснота розширюється, наші 

легені знову вдихають свіже повітря, і горизонт вабить нас. Наше існування досі сумне 

і скорботне, але м’яка, радісна мелодія прагнення і знання вже лунає крізь уривчасті 



голоси плакальників. Із цим знанням і ставленням людство звільняється від самотності 

у зв’язках із речами і обставинами. Людина знаходить цілісність і зцілення — а не 

цілеспрямовану, холодну віддаленість розрахунку, механізації та організації. Це — 

вищий рівень свободи, перспектива, яка дається тому, хто дивиться з висоти на те, що 

лежить унизу. Голос такої людини не швидко змовкне!» «Підстави для істинної радості 

не мають жодного стосунку до умов нашого зовнішнього життя; вони натомість 

складаються з людського внутрішнього настрою та компетентності, завдяки яким 

особа може навіть у скрутних обставинах відчувати, чим насправді є життя… І першу 

відповідь ми знаходимо в особі Йоана Хрестителя, який уособлює Адвент. Людство 

має дійти до абсолютної ясності щодо себе та чесності перед собою й іншими. Воно 

повинне зійти з усіх п’єдесталів зарозумілості; спішитися з високих коней 

марнославства та самообману, які певний час дозволяли собі так гордо бігати — хоча 

ці коні, зрештою, скидають своїх вершників серед пустелі.  Два критерії визначають, 

слідуємо ми за істинним імпульсом чи ні. Обидва з них ми, знову ж, знаходимо в Йоані 

Хрестителі. Перший — це служіння, бо людська чесність вимагає від людини бачити 

себе слугою і сприймати свою дійсність як місію та призначення. Другий — 

благовіщення, яке закликає нас до хвали Богові. Потрібні великі особисті зусилля, 

щоб продовжувати давати собі імпульс піднятися вище, відійти від себе. Але саме так 

людина досягає необхідної відкритості, в якій вона повинна тривати, якщо щиро хоче 

прагнути до великих реалій, які Бог приготував для неї». 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ. «Бог у різдвяній зустрічі — це досі той Бог, що кидає виклик. 

Найбільші хибні уявлення зосереджені навколо типової різдвяної картини Бога. 

Людство настільки захоплюється зовнішнім виглядом, що захоплива реальність 

народження Бога як людського немовляти заледве проникає у наш розум, і душа не 

розуміє її значення. Звісно, це зовнішнє — солодкі сентиментальні картини, колядки, 

вертепи тощо — втішають нас, але у Різдві є щось набагато більше. Ця істина надто 

грандіозна, щоб її оцінити, якщо не зосередитися на ній повністю. З моменту Божого 

Різдва людство було утверджене в надії, що, коли ми звертаємося до Божого престолу 

по милість, Бог на нашому боці. Це не означає, що Бог скинув cебе з престолу, ані що 



людське життя стало первоцвітом після цієї надзвичайної події. Нам потрібно 

критично дивитися на тенденцію до сентименталізації божественних атрибутів — їх 

персоніфікації у невинній дитині або надмірного прикрашання дорослого Ісуса. 

Гламуризація вертепної історії — прирівнювання всього тону життя Христа до 

барокової проповіді, сповненої зловісних застережень і грубого моралізаторства, — 

значною мірою сприяло тому, що Захід був паралізований перед лицем тих умов, які 

заважають нам і тримають нас у пастці. Бог став людиною, але Він досі є Богом, 

володарем усього творіння. Людські істоти повинні ставитись до Богочоловіка з 

благоговінням та обожнюванням — мусять звільнитися від себе, щоби знайти себе. Це 

— єдиний шлях». 

Джерело:CREDO:https://credo.pro/2022/12/334628?fbclid=IwAR1a_AZWs9sissZMQpKPwTJO92XqyC

fJh0D6hrA_HMui33_3dI0lT8v7z6s 

 

ОГОЛОШЕННЯ: 

 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!! 

 

ЧЕКАЄМО У ГОСТІ СВ. МИКОЛАЯ: Наступної неділі - 12.18.22 р.Б. 

до нашої парафії, після другої Божественної Літургії завітає св. 

Миколай із повним мішком подарунків!!! Зустрічатимемо Його 

у нашому ПАРАФІЯЛЬНОМУ ЗАЛІ. 

 

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, 13 грудня з 17:00 год. у старому залі. 

Продаж буде у середу, 14 грудня, 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, 10 грудня: 

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Свята Літургія за усіх парафіян 

Неділя, 11 грудня: 

26-та по Зісланні Святого Духa 

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, 12 грудня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 13 грудня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 14 грудня: 

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

Четвер, 15 грудня: 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

П’ятниця, 16 грудня:  

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 17 грудня:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Свята Літургія за усіх парафіян 

 

Неділя, 18 грудня: 

27-ма 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),  

   Зустріч зі св. Миколаєм (в Парафіяльному Залі) 


