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27-а 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.  

Кондак (г. 2): Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши чудо, зжахнувся, 

і мертві востали, * а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * і Адам веселиться, і 

світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно. 

Богородичний (г. 2): В молитвах невсипущу Богородицю * і в заступництвах 

незамінне уповання * гріб і умертвіння не втримали. * Бо як Матір Життя до життя 

переставив той, * хто вселився в утробу приснодівственну. 

 

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).  

 

До Ефесян послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю 

Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти 

тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, 

проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої 

години ви могли протистати і, перемігши все, міцно стояти. Стійте, отже, 

підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і 

взувши ноги в готовість, щоб проповідувати євангеліє миру. Над усе візьміть щит 

віри, яким зможете згасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також шолом 

спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. 



 

Алилуя : Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова (Пс. 

19,2). 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо (Пс. 19,10). 

 

 

Від Луки святого Євангелія читáння. 

Того часу Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав 

дух у недузі вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись.  

Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї: – Жінко, ти вільна від твоєї недуги. 

І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді 

начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався й мовив до 

народу: – Шість день є, коли маєте працювати; тоді приходьте і зціляйтесь, а не в 

день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: – Лицеміри! Хіба кожний з вас 

не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти? Цю ж жінку, дочку 

Авраама, яку сатана зв'язав ось вісімнадцять років, не треба було від цього вузла 

звільнити в день суботній? І як він говорив це, усі противники його засоромились, 

а ввесь народ радів усім славним вчинкам, які він робив.  

 

 

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

Алилуя (х3). 

 



 

РОЗДУМ НА НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ 
 

 

 

Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка що її тримав дух у недузі 

вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. (Лк 13, 10) 

Можемо собі уявити ту скорчену жінку (необов’язково похилого віку), та її обличчя, 

виснажене приниженням і безпорадністю. Можемо в її постаті, наче у дзеркалі, 

побачити самих себе: найімовірніше кожен з нас має такі моменти свого життя, в яких 

аж ніяк не може «випростатись», і це тягнеться роками. 

Може якась нестерпна людина не дає спокійно жити, може якийсь гріх, що вперто й 

наново повертається… Неможливо скинути це з себе й вільно розслабитись! Та жінка, 

попри свій принизливий вигляд і стан, святкувала як слід Господній день. Не 

піддаючись знеохоті, несла свій тягар у святе місце. 

Якщо б думала лише по-людськи, могла б стидатися нормальних людей або 

зневіритися в Богові. Тому варто поставити собі сьогодні запитання: як «скорчені» 

моменти мого життя впливають на якість переживання зустрічі з Ісусом у Недільній 

Літургії? Можливо, невміння впоратись з ними відтягає мене від Нього, закриває; 

можливо, перестаю вірити в Його любов до мене, в Його всемогутність… Нагадаймо 



собі слова пророка: «Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі». Час 

звершення Євхаристійної Літургії є найкращою нагодою для того, щоб з’єднатися з 

Тим, Хто, через падіння людської слабкості, обов’язково веде нас до Воскресіння. 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2017/10/52778 

 

РІЗДВЯНЕ СВІТЛО ЗНАННЯ 

 

 

ЗНАННЯ – відповідальність. Можливо саме тому легше є святкувати “традиційно”, 

“попростіше”, “без всіх тих заморочок”? Але ж Різдво Христове засвічує саме це – 

світло ЗНАННЯ. Для того, щоб заморочити нас. Для того, щоб вивести нас з темряви 

омани 

Різдво ́Твоє́, Хрис́те Бо́же наш, возсіял́о світові світлом знання ́(розуміння), в ньо́му бо 

ті, що звіздам́ служил́и, од звізди́ навчи́лися поклонят́ися Тобі – Сон́цю пра́вди, і 

пізнава́ти Тебе́ – Схід з висоти́. Го́споди, слав́а Тобі! 

Такими є слова основного піснеспіву свята Різдва Христового у церквах 

візантійського обряду. Центральною ідеєю не лише цього свята, а й усього 

християнства є те, що Христос приходить у цей світ для того, щоб дати нам ЗНАННЯ 



про Бога, про людину, про Себе і про те, як нам від забобонів і напівправд 

навернутись до Нього – Дороги, Істини і Життя (Ів 14:6). 

Чому ж тоді саме у церковних колах є таке залюбування у напівправди – усі ці 

“духовні” пояснення очевидних перекручень, банальних історичних чи церковно-

політичних помилок? Очевидне небажання їх вирішувати? 

Передусім тому, що визнати помилки є важкою справою. Інколи думається про те, що 

внаслідок того впаде імідж, довіра суспільства, тощо. Насправді ж, усвідомлення 

помилок і їх усунення і є тою суттю християнства, до якої неустанно кличе Христос 

від самих початків: Пізнайте правду і вона визволить вас (пор. Ів 8:32 ). 

У передсвяткових приготуваннях до Різдва Христового саме основними питаннями 

мають бути такі: А що я ЗНАЮ про Різдво Христове? Звідки я ЗНАЮ це? Чи мої 

ЗНАННЯ базуються на перевірених джерелах? Чи істинні ці ЗНАННЯ? І найголовніше 

– Що ці ЗНАННЯ дають мені як християнинові? Чи змінюють вони моє особисте 

ставлення до Бога, Церкви, ближнього, до себе самого? 

Можливо тоді питання “Коли святкувати Різдво?” перетвориться на “Навіщо 

святкувати Різдво?” і відповідь на нього дасть нам ідеї щодо того “коли” і, головне, 

“як” його святкувати. 

Різдвом не завершується питання святкувань. Насправді, Різдво лише дає поштовх до 

кожного нашого святкування. Святкувати не для того, щоб приготувати вечерю і 

запросити гостей на “християнізовані поганські колядки”, а для того,  щоб ЗНАТИ зміст 

і суть вечері і коляд. РОЗУМІТИ, що церковні богослужіння не для “поставити свічку”, 

а для того, що там, через слухання Священного Писання (самого Христа) і спів 

священних піснеспівів та мовлення священних молитов, передається ЗНАННЯ про 

Різдво, Богородицю, Стефана, Василія, Миколая і всіх інших свят і святих, які мали б 

мати ЗНАЧЕННЯ для нас, для нашої віри, для щоденного життя. 

ЗНАННЯ – відповідальність. Можливо саме тому легше є святкувати “традиційно”, 

“попростіше”, “без всіх тих заморочок”? Але ж Різдво Христове засвічує саме це – 

світло ЗНАННЯ. Для того, щоб заморочити нас. Для того, щоб вивести нас з темряви 



омани (у випадку календаря з омани помилкового календаря, встановленого 

поганським імператором). Для того, щоб навчити думати, осмислювати, засвоювати і 

передавати ці ЗНАННЯ. Саме це ці є ТРАДИЦІЄЮ в повному сенсі цього слова. 

Осмислити, ЗНАТИ і ПЕРЕДАТИ. І то не сумніви своєї бабці про те, що “незнати, чиє 

Благовіщенє, Різдво, Богоявління важніше”, але ЗНАННЯ про те, що людині і навіть 

церкві властиво помилятись, але також і виправляти свої помилки силою світла 

ЗНАННЯ, засвіченого Різдвом Христовим, розкритого у Його Житті і звершеного у 

Страстях і Воскресінні. 

Отець Василь РУДЕЙКО 

 

ОГОЛОШЕННЯ: 

 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!! 

 

ЧЕКАЄМО У ГОСТІ СВ. МИКОЛАЯ: Цієї 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, 20 грудня з 17:00 год. у старому залі. 

Продаж буде у середу, 21 грудня, з 9 до 12 год. 

 

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, 17 грудня: 

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Свята Літургія за усіх парафіян 

Неділя, 18 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), 

         Зустріч зі св. Миколаєм (в Парафіяльному Залі) 

Понеділок, 19 грудня (Св. Миколая Чудотворця): 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 20 грудня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 21 грудня: 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

Четвер, 22 грудня (🕁 Зачаття св. Анни, коли зачала Пресвяту 

Богородицю): 

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

П’ятниця, 23 грудня:  

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 24 грудня:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Велике Повечір’я Різдва Христового 

 

Неділя, 25 грудня: 

28-ма по Зісланні Святого Духа, 

Різдво ГНІХ (Григоріанський календар) 

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

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


