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28-а Неділя по Зісланні Святого Духа 

Різдво ГНІХ (Григоріанський календар) 

 

Тропар (г. 4): Різдво Твоє, Христе Боже наш, звістило світові світло розуму, в нім бо ті, 

що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди, і визнавати 

Тебе, що Ти є Схід з висоти. Господи, слава Тобі. 

Слава і нині (г. 3): Діва днесь Пресущого народжує, і земля вертеп Неприступному 

приносить, ангели з пастирями славословлять, і волхви з зіркою подорожують. Нас бо 

ради народилося Немовля, Предвічний Бог. 

 

Прокімен (г. 8): Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені 

Твоєму, Всевишній (Пс. 65,4). 

Стих: Воскликніте Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його 

(Пс. 65,2). 

 

До Галатів послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, коли сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, 

народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли 

усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який 

взиває: Авва – Отче! Тому ти вже не раб, а син; і коли син, наслідник з Божої 

ласки. 

Алилуя : Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 

18,2) 

Стих: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3).  

 

 



Від Луки святого Євангелія читáння. 

Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім за днів Ірода царя, мудреці прийшли 

в Єрусалим зі сходу і спитали: – Де цар юдейський, що народився? Бо ми бачили 

його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це цар Ірод, 

стривожився, і ввесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та 

книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому 

сказали: – У Вифлеємі Юдейськім, бо так написано пророком: І ти, Вифлеєме, 

земле Юди, нічим не менший між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде 

пасти мій народ, Ізраїля. Тоді Ірод покликавши тайкома мудреців, випитав у них 

пильно про час, коли з'явилась зоря, 8. і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: – Ідіть та 

розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому 

вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на 

сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла й не стала зверху, де було дитятко. 

Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати й 

побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому; 

потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: золото, ладан і миро. І, 

попереджені вві сні не завертати до Ірода, пустились іншою дорогою у край свій. 

 

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, у вертепі народженого царя – 

Христа. 

Ірмос (г. 8): Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол 

херувимський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. 

Його оспівуючи величаємо. 

 

 

Причасний: Ізбавління послав Господь людям своїм (Пс. 110,9). 

Алилуя (3 рази). 



 

ЧОМУ НЕ ВАРТО ПРОПУСТИТИ СПОВІДІ ПЕРЕД 
РІЗДВОМ? 

 

 

Всі ми маємо час, щоб приготуватись до кожного великого свята. Навести 

лад у своїх домівках, скласти меню святкового столу, спланувати святкові 

візити. І… На жаль, часто на цьому приготування закінчуються. Чи потрібно 

вписувати у цей перелік щось, до прикладу, таке: «помити підлогу Душі», 

«провітрити Душу», «задекорувати Серце добрими справами» і пригадати 

про сповідь перед Різдвом? 

Звісно, хоча б раз на рік кожному християнину Церква радить сповідатися. Однак 

тому, хто дбає про чистоту свого серця, слід це робити частіше. 

Різдвяний піст стає нагодою підвести підсумки цілого року і всього духовного 

життя. Пригадати, що було не так і за що варто бути вдячним.  Не варто нести все, 

що обтяжує, далі – у сповіді кожен може довірити Богові свої проблеми.  



Можна знайти багато причин, щоб відкладати сповідь. Однак головною 

причиною цих причин, найчастіше, є страх. Але чого ми боїмося? 

Христове народження для віруючої людини є святом безумовної радості і довіри. 

Бог довіряє свого Сина людям. Ісус приходить малим беззахисним дитятком у світ, 

щоби відкрити двері вічного життя для нас. Бог довірив людині найсокровенніше. 

Чи є, відтак, причина не довіряти Йому? 

«У мене стільки тих гріхів, що й не злічити» – ну то чого ж чекаєш, хочеш 

мегаколекцію? Бог з відкритими обіймами чекає. 

Готуючись до Різдва, варто скласти невеликий план і знайти у ньому місце для 

сповіді, найкраще, коли цей пункт стане першим. Коли поєднатись із Богом, усі 

клопоти стануть приємними. 

Не варто відкладати Різдвяної сповіді до Великодня. «Прийдіть до мене всі 

втомлені і обтяжені – і я облегшу вас». Облегшу, а не зганьблю, висмію, осуджу! 

До народження Божого дитяти найважливіше – приготувати ясельця свого серця, 

щоб Малому просто було добре там. 

Автор: Тетяна Трачук 

 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГОЛОШЕННЯ: 

 

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 ВІТАЄМО НАЙМОЛОДШИХ ПАРАФІЯН: Емілію Зеленчук, 

Богдана Вільчака та Кевин Спетрука, які отримали всі таїнства Християнського 

Втаємничення: Хрещення, Миропомазання та Євхаристію. 

 

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

Продаж буде у середу, 28 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, 24 грудня:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Велике Повечір’я з Литією Різдва Христового  

 

Неділя, 25 грудня: 

28-ма по Зісланні Святого Духа, 

Різдво ГНІХ (Григоріанський календар) 

08:00     Різдвяна Свята Літургія 

10:00     Різдвяна Свята Літургія 

Понеділок, 26 грудня: 

18:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Вівторок, 27 грудня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Середа, 28 грудня: 

19:00     Свята Літургія і Катехизація дорослих 

Четвер, 29 грудня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

П’ятниця, 30 грудня:  

09:00     Свята Літургія, Молебень за Україну 

Субота, 31 грудня:  

09:00     Заупокійна Свята Літургія 

17:00     Подячна Свята Літургія за прожитий рік 

 

Неділя, 01 січня: 

29-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), 

                 Молитва спільноти “Матері у молитві” 


