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29-а Неділя по Зісланні Святого Духа 

 

Тропар (г. 4): Світлую воскресення проповідь * від ангела взнавши, Господні учениці, 

* і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася 

смерть, воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику милість.  

Кондак (г. 4): Спас і Ізбавитель мій * із гробу як Бог * воскресив від узів земнороджених 

* і врата адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес тридневний.  

Богородичний (г. 4): Йоаким і Анна з неслави бездітности * і Адам і Єва від тління 

смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві твоїм. * Його празнують люди твої, * з 

провини прогрішень ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і 

кормительку життя нашого. 

Прокімен (г. 4): Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 

103,24). 

Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1).  

 

До Євреїв послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з 

Ісааком та Яковом, наслідниками, як і він, тієї самої обітниці, бо чекав міста з 

непохитними основами, якого будівничий і засновник – Бог. Вірою Авраам, 

поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного 

сина, він, що обітниці одержав, до якого було сказано: від Ісаака тобі народиться 

потомство; бо він розумів, що Бог може і з мертвих воскресити; тому й одержав 

назад яко прообраз. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою 

Яків, перед смертю, благословив кожного з синів Йосифа і вклонився, 

спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід 

синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він 

народився, три місяці його ховали, бо бачили вроду дитятка, і не злякалися 

перського наказу. І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про 

Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та пророків,  



що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, 

загородили пащі левам, вогненне полум'я гасили вістря меча уникали, ставали 

сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 

Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, 

зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали наруг 

і бичів, кайданів і в'язниці; їх каменували, різали пилою, брали на допити; вони 

вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні,  

гноблені, покривджені; вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, по 

горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони, дарма що мали добре свідчення 

віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас 

осягли завершення. 

 

Алилуя : Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і 

справедливости (Пс.44,5). 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).  

 

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, 

Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та 

Зару від Тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив 

Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон 

породив Вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути, Йовед породив Єссея,  

6. Єссей породив царя Давида. Давид породив Соломона від жінки Урії, Соломон 

породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив 

Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію. Озія породив 

Йоатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, 

Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію і братів його 

за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія 

породив Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюда, 

Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок 

породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив 

Маттана, Маттан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої 

народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида 



чотирнадцять, від Давида до вавилонського переселення чотирнадцять і від 

вавилонського переселення до Христа – поколінь чотирнадцять. Народження 

Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом; але перед 

тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, 

її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. 

І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й мовив: – Йосифе, 

сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить 

від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ 

свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб збулось Господнє слово, сказане 

пророком: Ось діва матиме в утробі й народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, 

що значить: з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел 

Господній: прийняв свою жінку; і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав 

йому ім'я Ісус. 

 

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

рази). 

 



 
ПРОЧИТАЙ ІКОНУ РІЗДВА ХРИСТОВОГО! 

 

Подію Різдва Христового нам описують два Євангелисти Матей (1:18-25), і 

Лука (2:4-20). Про Різдво Ісуса нам розповідає також і апокрифічні Євангелії 

Псевдо-Матей і Протоєвангелії Якова. На основі цих євангелій і повстає 

перед нами вся історична дія народження Христа, що здавна 

відображається в наших церквах на іконах. Ми бачимо ці події на іконі на 

тетраподі, на стінописі й іконостасі, але постає одне важливе запитання: чи 

ми розуміємо ці фарбою писані твори мистецтва. Кожна ікона пишеться, 

тобто вписується фарбами те, що написане в Святому Писанні. Тому, 

пропоную розглянути сьогодень ікону Різдва Ісуса Христа, щоб прочитати ці 

ікони. 

На іконі ніколи немає зайвого, але багато символічного, дещо таємничого, як і 

саме Різдво – Воплочення. Коли поглянемо на ікону Різдва, то в самому центрі 



побачимо Пречисту Матір з Богодитям, де Марія є найбільша за розміром, 

навколо інші постаті, що оточують народженого Христа.  

Звернемо свою увагу на Богородицю, що лежить на червоній подушці, що сягає 

з ніг до голови, бурячковий мафорій (одяг Марії). Вона – центр ікони, і це не 

випадково: саме від Пречистої сталося Боговтілення, через Неї в народженні 

з’єднуються Божественна і людська природа. 

Починаючи із 6 ст. Марію стали зображати лежачою після родів. У цей період 

сформувалась класична композиція Різдва. Святковий яскраво-червоний колір 

подушки – ложа, на якому лежить Богородиця, повторюється подібно в декількох 

місцях ікони, як відблиск святкового полум’я в навколишньому світі: в туніці 

служниці при обмиванні немовляти внизу ікони, такого ж кольору туніка ангелів, 

що славословить вгорі, а також внизу коло печери, в плащі одного з волхвів. 

Яскраво-червоний колір відображає царскість. Подушка – повторює малюнок 

силуету Марії, що вгорі зібрана у вигляді пророчої шапочки – кидар, що означає 

Її святість, так подібно зображуються шапочки на іконах пророків Данила і трьох 

юнаків, Давида і Соломона, Аарона тощо. Пречиста лежить розслаблена, вона 

відпочиває в глибокій задумі. Пологи були легкими, цим підкреслюється дівоцтво 

Марії і Її непорочність після народження Малого Ісуса. Богородиця лежить біля 

входу в печеру, відвернувшись від Дитятка: Вона віддає народженого Христа 

людям для поклоніння, щоб підтвердити реальність Боговтілення. Цим ікона 

наголошує на двох важливих аспектах Боговтілення і Богоматеринство Марії. Вона 

лежить при вході в печеру, що вказує на те, що Вона є заступницю за 

новонародженого, бо Ірод має намір його вбити, Вона немов відчуває майбутню 

небезпеку. Богородиця заступається за новонародженого, що заступається і 

врятує в майбутньому рід людський. Богоматір від самого початку бере на себе 

місію заступництва, вона береже Христа для людського спасіння і поглядом 

закликає до Христа. Про святість Богородиці наголошує також Її німб. Гора, в якій 

зображується печера з яслами Христа, символ Самої Богородиці: від неї по слову 

пророка відвалився нерукосічний Камінь – Ісус Христос, а печера – це лоно 

Богородиці, звідкіля приходить спасіння. 

Звернімо свій погляд до новонародженого Ісуса, що лежить в яслах, над яким 

схилились осел ліворуч і віл праворуч, які зігрівають немовля своїм диханням. Ці 

дві тварини мають своє відображення в Св. Писанні в Ісаї: Слухайте, небеса, 

вважай, земле, бо Господь говорить: «Дітей я виховав і виростив, а вони 

збунтувались проти мене. Віл знає господаря свого, а осел – ясла пана свого. 

Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє». Віл чиста тварина, що символізує 

євреїв, все життя проводять у ярмі закону, осел символізує нечестиву тварину – 



поган, язичників. Немовля об’єднує і тих і інших, приймаючи обох – «Немає юдея 

ані грека, нема невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки, бо всі ви одно 

у Христі Ісусі» (Гал.3:28). Ясла зображені на тлі темної печери, яка уособлювала 

темрявість світу, а тепер засвітило Сонце Правди – Ісус Христос: «Народ, що в 

пітьмі ходить, уздрів світло велике; над тими, що живуть у смертній тіні, світло 

засяяло» (Ісая 9:1); «І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява» 

(Йоан.1:5). Сам Христос лежить повитий в білі пелени, перев’язаний немов 

приготовлений до погребіння, як ясла подібні до труни, це наголос на смерть за 

багатьох. Тим самим, ця печера вказує мовчки на місію Христа. Так в образі 

печери і ясел з’єднуються початок і кінець земного життя Спасителя, показуючи 

весь земний шлях Ісуса Христа. Над печерою горить Віфлеємська зірка, що є вісь 

ікони, яка вказує шлях до Христа. Зірка разом з ангелами вказує шлях до Бога, 

провід Святого Духа, життєвий дороговказ, що дається кожній людині. Часто зірка 

зображується у вигляді трьох променів, які вказують на немовля, під цим 

розуміється образ Пресвятої Трійці, яка бере участь у відкуплення людства. І саме 

зірка найчастіше є символом Різдва, що голосить: Бог у Престятій Трійці починає 

спасати людину в народженні Христа. На іконі ми бачимо волхвів (мудреців, 

царів), пастухів і ангелів, що теж мають своє місце й місію на іконі.  Пастухи – це 

чесні, прості люди, яким ангел першим звістив радісну новину. Саме пастухи, 

цілий рік у різну погоду стерегли стадо для храмових жертв відкуплення, а ця 

благовість ангела вказувала на завершення їх місії, вони перші про це довідались, 

що не потрібно для жертви ягнят за відкуп гріхів [5], від цього часу починається 

досконала жертва – жертва Христова.  

Царі – це символ мудрості, це мудрі люди свого часу, чим наголошується на те, 

що мудрість випереджується простотою й покорою пастухів. Мудреці принесли 

Христові: ладан – як Богу; золото – як царю; смирно – як символ похорону. 

Старший з них – Гаспар, що показує на зірку, молодший, Бальтазар, що 

потверджує, що він теж бачить цю дивовижну зірку, а середній це – Мельхіор, він 

на білому коні. Три мудреці подолали довгу дорогу до Христа, так мудрість довго 

доходить до Бога, але якщо вона правдива, то завершується у стіп Христа 

віддаючи пошану, це правдива тоді наука й мудрість. 

Так зліва у верху або можливо в стіп печери стоять в поклоні три Ангела, їх поклін 

ритмічно повторює схилену голову Богородиці і уклін вершин гір.  

Ангели, які стоять готові прийняти Немовля на руки: найнижчий ангел тримає 

накриті руки. немов пелени, що вказує на велику святість немовляти – 

божественність, що негідний навіть торкнутись ангел дитини. Так створюються 

два кола, де в центрі ікони – мале коло: Ісус, Богородиця, схилені до нього ангели, 

гора. Велике коло включає в себе волхвів, що рухаються на зустріч зірці, Ангелів 



у прославі: «Слава в вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління», пастухів. 

Нижньому рівні ікони зображене обмивання служницею і повитухою Саломією 

немовляти; а також, сидить в глибокій задумі Йосип, чоловік Марії, і старий 

навпроти Йосипа, що втілює сумніви й спокуси Йосипа. Те, що у Йосипа є сумніви, 

говорять літургічні тексти стихир. Також символіка старця в іконі вказує на 

спокуси Йосипа: 1) палки із сучками, є не пряма – це брехня, на яку він спирається,  

що немов спокусник говорить: «Як із цієї сухої палки не проросте дерево, так і не 

може бути непорочно родження»; 2) тулуп старого на виворіт, як доказ того, що 

вивернутий назовні не тільки одяг, але і особа самого пастуха-спокусника, 

наголошують на цьому тексти апокрифів; 4) старець-пастух старий і згорблений, 

можна сказати спотворений; 5) «Не міг же диявол проморгати таку подію, як 

Різдво Христове»; 6) на деяких пізніх сербських іконах у старигана на лиці є маска.  

Таким чином, ми бачимо всі фігури розташовані на двох рівнях – верхній і нижній. 

Верхній – це місце де світ радіє і пишається (волхви, ангели, пастухи), нижній – 

земний (Йосип в задумі з спокусами, повитуха за роботою) – зайнятий своїми 

земними справами.  

Ікона Різдва поєднує у собі світ видимий і невидимий, світ божественний і земний, 

де в центрі всього є Бог, що всім керує і все наповняє. Він приховується за своїм 

створінням, як Творець всесвіту в дитині, яка лежить в яслах, хто б міг про таке 

подумати? Христос і надалі очікує, щоб кожна людина прийшла до нього сама, не 

змушена, а добровільно. Прийшовши, щоб віддала йому поклін пошани, бо саме 

так отримаємо спасіння, але серед буденних справ, маємо відшукати Христа,  

впізнати його, бо він і далі приховується у кожному з наших ближніх, у їх серцях,  

немов дитя в печері – бо «що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви 

мені зробили,… те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших – мені 

також ви того не зробили». Цінуймо і любім один одного, бо «з того усі спізнають, 

що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати» (Йоан 13:35). Саме так, ми 

зможемо привітати мале Богодитя, якщо наші душі будуть наповнені любов’ю до 

інших. 

ієрм. Андрей Павлишин,ЧСВВ. 

 

 

 

 

 



РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  

єпископів Української Католицької Церкви у  

 Сполучених Штатах Америки 2022 року Божого.  

«І вони перестрашились страхом великим...Та ангел сказав їм: Не бійтеся, 

бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу:  для вас 

сьогодні в місті Давида народився Спаситель,  Який є Христос Господь». 

(Лк. 2, 10–11)  

 

Доброчесні отці, диякони, преподобні ченці та черниці,  

Брати-семінаристи та дорогі вірні,  

Прості пастухи, які пасли стада в околиці Вифлеєму жили своїм звичним 

життям, не очікували особливої зміни у своїх щоденних клопотах, «нічної 

пори вартували отару свою». Це була їхня робота, їхнє покликання: звичне 

і непримітне.  

Однак раптово все змінилось тоді, коли вони побачили ангела Божого, який 

«з'явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх». Перебування в цій славі 

викликало в них почуття жаху, настільки великого, що сам ангел мав 

заспокоїти їх та перемінити цей «страх великий» на «радість велику».  

Ми з Вами розпочали 2022 рік, який минає, у звичних клопотах та планах, 

які ми складали на завершення пандемії. Ми хотіли знову жити нашим 

звичним життям і вже не очікували якихось змін, а бажали знову 

«вартувати» свої власні справи та обов’язки. Але день 24 лютого раптово 

змінив усе життя, усі плани, усі почуття, усе... Почалась повномасштабна 

війна....  

Страх, біль, розпач та величезна злість заполонили нашу сутність, наші 

думки, навіть наші молитви. Розтерзані та вбиті рідні наші українці... Ніхто з 

нас і в страшному сні не міг подумати, що ми, новітні покоління, знову 



будемо переживати велику різанину Батурина, але уже в Гостомелі, Бучі та 

Ірпені; споглядатимемо на евакуацію мирних людей під обстрілами не 

гітлерівських нацистів, але вже задурманених путіністів; шаленітимемо від 

стійкості аж до смерті новітніх героїв Крут під Києвом, Харковом, Сумами, 

Миколаєвом, Бахмутом...  

Ми боялись «великим страхом» за нашу рідну Землю. Але ставши усі разом, 

об'єднавшись у велику українську спільноту, раптом ми почули з Неба: «Не 

бійтеся, українці, не бійтеся мешканці Мною даною Вам благодатної землі. 

Ви стали разом на ворога-супостата, від малого до великого. Не бійтеся!» 

Наші чоловіки стали на захист України, жінки своєю працею та молитвою 

забезпечили тил, українці діаспори збирають по всьому світу необхідні 

засоби для боротьби, навіть діти через власні таланти знаходять кошти для 

Збройних Сил України – спільнота демократичних країн та волелюбних 

людей стали на допомогу мужньому українському народові.  

І ми вже не боїмося, бо бачимо що Господь є з нами, і сьогодні його ангел 

звіщає велику радість для всього народу: «... для Вас сьогодні... народився 

Спаситель». Бог приходить до нас!  

Ісус народжується у вертепі, серед антисанітарії, він знає, що таке терпіння 

та холод. Господь приходить до найбільш нужденних і сам стає вигнанцем, 

бо змушений тікати з праведним Йосифом та Марією від смерті. Ісус знає, 

що таке втратити рідний дім і бути скитальцем, не знаючи, коли 

завершиться поневіряння. Тому Він сьогодні, як ніколи, близький до 

українців, Він є з нами у далекій чужині та в нашій хаті без світла та тепла в 

Україні. Він з нами у наших труднощах і тривогах. Бог є з нами...  



Ісус знає досвід хреста і смерті, самотності та відкинення. Христос поряд із 

українцями в часі обстрілів та небезпеки повторних атак ворога на рідні 

міста і села. Ісус є з нами, Він проведе нас через це поле страждання і смерті, 

ба більше – Він є Переможцем смерті та Подателем Життя.  

Він любить своїх людей, і задля цієї любові Він воплочується, стає одним із 

нас, народжується від Пресвятої Богородиці і йде на страждання та хрест, 

щоб спасти й відкупити нас усіх від смерті, гріха та влади диявола.  

Вдивляючись у Малятко, покладене у яслах, побачмо там, у вертепі, також і 

Його Хрест. Бо лише, вдивляючись у Хрест Господній, зможемо перейти 

разом із Ним усі страхи, страждання та смерть, щоб осягнути Перемогу, бо 

Ісус є наша НІКА-ПЕРЕМОГА.  

«Господь миру нехай дасть вам мир завжди й в усьому»! (2 Сол. 3,16)  

Христос Рождається! Славімо Його!  

 

Борис (Ґудзяк),  

митрополит Української Католицької Церкви у США 

архиєпископ Філадельфійський для Українців  

Павло (Хомницький), ЧСВВ, 

єпископ Стемфордської єпархії  

Богдан (Данило), 

єпископ Пармської єпархії святого Йосафата  

  Венедикт (Алексійчук), автор 

єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 

 

 

 

 



ОГОЛОШЕННЯ: 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!! 

 

РІЗДВЯНІ РЕКОЛЕКЦІЇ: 

з вівторка 01.03.22 по четвер 01.05.22 у нашій парафії 

будуть відбуватися Сповідь, а також Духовні науки, які 

голоситиме ієрм. РАФАЇЛ СТРОНЦІЦЬКИЙ. Заохочуємо 

всіх до участі, щоби духовно очиститися і 

збагатитися! 

 

ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА 

ПАРАФІЯН 
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

 

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, 03 січня з 17:00 год. у старому залі. Продаж 

буде у середу, 04 січня, 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, 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 

10:00    Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення, 

                Молитва спільноти “Матері у молитві” 

Понеділок, 02 січня: 

19:00     Свята Літургія, Молебень за Україну   

Вівторок, 03 січня: 

18:30     Молебень за Україну 

- 1-ша реколекційна наука 

19:00     Свята Літургія (Підчас Літургії буде відбуватися Сповідь) 

Середа, 04 січня: 

18:30     Молебень за Україну 

- 2-га реколекційна наука 

19:00     Свята Літургія (Підчас Літургії буде відбуватися Сповідь) 

Четвер, 05 січня: 

18:30     Молебень за Україну 

- 3-тя реколекційна наука 

19:00     Свята Літургія (Підчас Літургії буде відбуватися Сповідь) 

20:15     Молитва Прослави/ Молитва Тезе, Коляда під музичний супровід  

П’ятниця, 06 січня 

Навечір’я Різдва Христового: 



10:00     Великі (Царські) Часи 

22:00     Велике Повечір’я з Литією Різдва Христового  

23:00     Різдвяна Божественна Літургія 

Субота, 07 січня  

Різдво ГНІХ (Юліанський календар): 

09:00     Різдвяна Божественна Літургія 

Неділя, 08 січня 

30-та по Зісланні Святого Духа, 

Собор Пресвятої Богородиці: 

08:00     Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення 

10:00     Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення 


