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Неділя перед Богоявленням 

 

Тропар (г. 6): Ангельські сили на гробі твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли * і стояла 

Марія у гробі, * шукаючи пречистого тіла твого. * Полонив Ти ада, та не спокусився 

ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мертвих Господи, слава 

Тобі. 

Тропар (г. 4): Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефталіме,* Йордане ріко, стань,* 

радісно прийми Владику, що йде хреститися.* Веселися, Адаме, з праматір’ю,* не 

скривайтесь, як колись у раю,* бо той, що бачив вас нагими, явився,* щоб 

зодягнути в первісну одежу.* Христос явився, хотячи оновити всю твар. 

Слава: Кондак (г. 6): Життєначальною долонею * умерлих із мрячних долин * 

Життєдавець воскресив усіх – Христос Бог, * воскресення подав людському 

родові. * Він бо всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог усіх.  

І нині: Кондак (г. 4): У струях днесь Йорданових був Господь,* каже Йоанові:* Не 

бійся мене хрестити,* я бо прийшов спасти Адама первозданного.  

 

Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 

27,9). 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від 

мене (Пс. 27,1). 

 

До Тимотея другого послання святого апостола Павла читáння 

Сину Тимотею, будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю 

євангелиста. Виконуй твою службу. Бо я вже готовий пролити мою кровну жертву, 

і час мого відходу настав. Я змагався добрим змагом, скінчив біг, віру зберіг. Тепер 



же приготований мені вінець справедливости, що дасть мені того дня Господь, 

справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали його 

появи. 

 

Алилуя : Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного 

оселиться (Пс. 90,1). 

Стих: Скаже Господові, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на 

нього (Пс. 90,2). 

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

Початок євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї: Ось я 

посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос 

вопіющого в пустині: Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки його. Так 

виступив Іван, христячи у пустині та проповідуючи хрищення покаяння на 

прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі мешканці 

Єрусалиму, христились від нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був 

одягнений в. одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв 

сарану й дикий мед. Він проповідував, кажучи: Слідом за мною йде сильніший від 

мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас 

христив водою, а він христитиме Духом Святим. 

 

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

рази). 

 



 

 ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО БОГОЯВЛЕННЯ 

“Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб хреститися від нього” 

(Мт. З, 13). 

Свята Церква перед празником Господнього Богоявлення у богослуженнях звертається до 

своїх вірних: “Вифлеєм залишивши, преславне чудо, спішімо до Йордану душею гарячою 

і там побачимо страшне таїнство” (Світилен утрені з 3 січня). Це таїнство Господнього 

Богоявлення, це Хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. У цьому таїнстві 

Ісус Христос об’являє себе як Месію і Спасителя. Про Його Боже післанництво свідчить 

при Хрещенні сам Отець Небесний голосом із неба: “Ти єси Син мій любий, у тобі — моє 

уподобання” (Мр. 1, 11); свідчить Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на Нього; 

свідчить і святий Йоан Хреститель, вказуючи на Нього: “Ось Агнець Божий, який гріхи 

світу забирає” (Йо. 1, 29). Празник Господнього Богоявлення належить до найдавніших і 

найбільших празників нашого церковного року. На окрему увагу заслуговує назва, історія 

та об’явлення таїнства Пресвятої Тройці. 

НАЗВА ПРАЗНИКА 

Празник Господнього Богоявлення у перших віках християнства вважався збірним, бо 

стосувався кількох подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його божественність, а 

саме: його Різдва, поклону мудреців, Хрещення, чуда в Кані Галилейській і чудесного 

розмноження хліба. Тому й нашу назву “Богоявлення” треба розуміти у множині, бо вона 

означає празник святих Богоявлінь. 

У давнину на празник Богоявлення відбувалося урочисте хрещення оглашенних, яке 

називали також світлом або просвіченням, а оглашенні звалися просвічені. Звідси і 

празник Богоявлення звався просвіченням, празником світел і святими світлами, бо Ісус 

прийшов, щоб усіх просвітити. “Народ, який сидів у темноті, — читаємо у святому 

Євангелії, — побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло” 

(Мт. 4, 16). Деякі автори дотримуються тієї думки, що цей празник ще й тому звався 

празником світла, бо в час хрещення оглашенних Божий храм освітлювали великою 

кількістю свічок, які були символом світла пізнання правдивого Бога.  



Святий Григорій Богослов († 389) своїй проповіді  на Богоявлення дає назву “Слово на 

святі світла явлінь Господніх”. Він її починає так: “Знову мій Ісус і знову таїнство… (себто 

знову новий празник після Христового Різдва), таїнство переможне й божественне, що 

звіщає нам небесну світлість! Бо святий день світел, що його ми дочекалися і удостоїлися 

празнувати, має за початок Хрещення мого Христа справжнє світло, що просвічує кожну 

людину, що приходить на світ” (Йо. 1, 9). А в наступній проповіді про святе хрещення він 

пояснює, що розуміє під просвіченням. “Учора ми празнували, — каже він, — пресвітлий 

день світел…, а сьогодні говоритимемо про хрещення і його благодійну дію на нас… 

Просвічення це підмога у нашій немочі, відложення тіла, прямування за Духом, 

спілкування зі Словом, виправлення створення, потоплення гріха, причастя світла, 

розвіяння тьми. Просвічення це колісниця, що підносить до Бога, співподорожування з 

Христом, скріплення віри, удосконалення ума, ключ царства небесного, зміна життя, 

скинення ярма, розірвання кайдан, зміна єства. Просвічення, — чи маю ще більше 

перелічувати? — це найкращий і найвеличніший з Божих дарів… Та цей дар, як і його 

Датель Христос, зветься багатьма різними іменами… Ми його звемо даром, благодаттю, 

хрещенням, помазанням, просвіченням, нетлінною одежею, купіллю відродження, 

печаттю і всім, що для нас гідне почести”. 

Західна Церква в давнину звала Господнє Богоявлення днем появи або появ і в його 

святкуванні звеличувала такі події: появу звізди, поклін мудреців, хрещення Ісуса та чудо 

в Кані Галилейській. Святий Августин († 430) у своїй проповіді на Богоявлення каже: 

“Сьогодні ми празнуємо таїнство Богоявлення у світі. Сьогодні Бог і на небі у звізді дав 

вістуна про своє Різдво, і хрещенням у Йордані освятив води для обнови людського роду, 

і в Кані Галилейській на весіллі змінив воду у вино, і п’ятьма хлібами наситив п’ять тисяч 

людей”. 

ІСТОРІЯ РОЗВОЮ ПРАЗНИКА 

Празник Господнього Богоявлення, крім празника Пасхи і Зіслання Святого Духа, 

належить у Східній Церкві до найдавніших. Його почали святкувати в кінці II або на початку 

III ст. Про нього згадує у своїх творах святий Климент Олександрійський († 215). В 

Апостольських постановах, творі IV століття, про цей празник сказано: “Нехай празнують 

празник Богоявлення, бо того дня явилося Христове божество, про яке свідчить Отець при 

хрещенні і Святий Дух у виді голубині, вказуючи на Христа”. Про подію Богоявлення у III 



столітті говорять у богослуженнях святий Іпполит Римський († κ. 235) і святий Григорій, 

Неокесарійський Чудотворець (І 270), а в IV ст. в дні цього празника святий Григорій 

Богослов, святий Йоан Золотоустий, святий Григорій Ниський, святий Августин та инші 

Отці Церкви мали гарні духовні науки. 

Празник Богоявлення зі Сходу переходить на Захід. Календар 

Філокала 354 року ще не має празника Богоявлення. У 361 році його вже святкують у 

Галлії, нинішній Франції, 383 року — у Північній Італії, потім в Іспанії, за святого Августина 

— у Північній Африці і близько 400 року — в Римі. 

Святі Отці і проповідники Західної Церкви, а саме: Павлин з Нолі, Хрисолог з Равенни й 

Ісидор із Севільський на Богоявлення щораз більше наголошують про поклін мудреців. З 

часом на Заході 6 січня стає празником Трьох Царів, а пам’ять Христового Хрещення 

переходить на 13 січня. 

В історії святкування Господнього Богоявлення на Сході можна розрізнити три періоди. У 

першому періоді упродовж III ст. празник містить у собі Христове Різдво, Хрещення, поклін 

мудреців і чудо в Кані Галилейській. У другому періоді — IV століття — серед згаданих 

подій Христове Різдво посідає перше місце. У третьому періоді, кінець IV сторіччя, празник 

Христового Різдва й поклін мудреців відокремлюють від Богоявлення і переносять на 25 

грудня. Шосте січня стає тільки днем празника Христового Хрещення. Празник 

Богоявлення за цісаря Теодосія Молодшого († 450) стає державним святом. 

У Східній Церкві це свято належить до 12 великих празників. В Апостольських постановах 

про Богоявлення сказано: “Хай буде у вас у великій пошані день, у якому Господь явив 

нам божество”. Він має 4 дні перед- і 8 днів попразденства. Службу празника уклали 

Анатолій Константинопольський (V ст. ), Софрон Єрусалимський (VII ст. ), Косма 

Маюмський, Йоан Дамаскин і Герман Константинопольський (VIII ст. ), Йосиф Студит (IX 

ст. ). 

ПРАЗНИК БОГОЯВЛЕННЯ І ТАЇНСТВО СВЯТОЇ ТРОЙЦІ 

Празник Господнього Хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд 

нашої святої віри — таїнство Пресвятої Тройці. При Христовім Хрещенні об’явилася 

Пресвята Тройця, яка посвідчила про Його божество. На третьому часі в навечір’я 

празника читаємо: “Тройця, Бог наш, себе сьогодні нероздільно явила, бо Отець 

об’явленим свідоцтвом заявив споріднення. Дух же у голубиному виді зійшов із небес, 



Син свою пречисту голову склонив Предтечі і хрестившись, визволив людей із неволі, бо 

Він чоловіколюбець”. На стиховні литії празника співаємо: “На Йордані Йоан, бачачи Тебе, 

як ішов Ти до нього, говорив: “Христе Боже, чому Ти до слуги прийшов, не маючи скверни. 

Господи? У чиє ім’я Тебе хрещу: Отця? але Його Ти носиш у собі: чи Сина?, але Ти сам 

воплотився; чи Духа Святого?, і цього Ти знаєш устами давати вірним. Ти, що явився, Боже 

наш, помилуй нас”. 

Наш слов’янський Пролог 6 січня подає глибоке Слово святого Прокла, патріярха 

царгородського, на Хрещення Ісуса Христа. Віру святої Церкви у Христове божество він 

вкладає в уста святого Йоана Хрестителя: “Як осмілюся простягнути свою руку на голову 

Того, що все удержує? Як осмілюся діткнутися Того, що перед Ним тремтять ангельські 

хори? Як осмілюся приступити до Того, що до Нього не сміють серафими наблизитися? І 

тому з острахом кличуть: свят, свят, свят. Справді повне небо слави Твоєї і земля чудес 

Твоїх. Як осмілюся приступити до Неприступного, перед яким дрижать херувими і всі 

воїни небесних сил? Як осмілюся хрестити Творця природи? Як осмілюся хрестити Того, 

що перед Ним небо жахається?.. Як осмілюся хрестити Того, що його породила Чиста Діва 

Марія і по різдві залишилася дівою?.. І скажу: Ти Господи, Господь, а я раб. Ти Творець, а 

я творіння. Ти Сонце, а я зоря. Ти Пастир, а я вівця. Ти Цар, а я воїн. Ти світло, а я 

світильник. Ти Архиєрей, а я земний… Я смертний, а Ти безсмертний… ” І діткнувся Йоан 

пречистого верху Господнього, хрестив одного із Святої Тройці. І зараз побачив створене 

небо і Духа Святого, що сходив і йшов на Нього”. 

Святий Григорій Богослов у проповіді на Богоявлення так окреслює таїнство Пресвятої 

Тройці: “Бог ділиться, так би сказати, нероздільно, і лучиться розділено, тому що Божество 

є єдине в Трьох і одне є Три, в котрих Божество, або, точніше кажучи, котрі є Божеством… 

Отець є Отець і безначальний, тому що не має початку ні від кого. Син є Син, і не є 

безначальний, тому що від 

Отця. Але коли початок будеш розуміти щодо часу, то і Син є безначальний, тому що 

Творець часу не під часом. Дух є справді Дух Святий, що виникає від Отця, але не як Син, 

тому що виникає не через родження, але через походження”. 

Святий Йоан Золотоустий, заохочуючи нас до віри в Пресвяту Тройцю, каже: “Наша віра 

— трон душі, основа життя, безсмертний корінь. Животворний корінь віри — Отець, 

нев’януча гілка — Син, безсмертний плід — Дух Святий, Тройця проста, нескладна, 

невимовна, незбагненна, нероздільна за схожістю, достойністю, дією, божеством і 



величчям; роздільна ж — за особами та іменами, але єдина по суті і силах. Тройця існує 

споконвіку, не від початку одержала буття. Вона — безпочаткова, вічна, нестаріюча, 

безсмертна, нескінченна”. 

Кожного дня наша свята Церква на початку утрені віддає Пресвятій Тройці величне 

славослов’я співом: “Слава святій Єдиносущній, Животворящій і нероздільній Тройці, 

завжди, нині і повсякчас, і на віки віків”. 

о. Юліян Катрій, ЧСВВ ” Пізнай свій обряд” 

 

 

Душпастирські відвідини з Йорданською Водою 

Крім Святих Тайн, які встановив Ісус Христос, Церква встановила різного роду 

благословення, для Божої допомоги людині в туземному житті та обмеженні 

впливу злого духа. Число таких благословень не є обмежено, але пристосовано 

до потреб кожного поодинокого випадку. 

Маємо наприклад благословення: поля, пасіки, дому, зілля, овочів і т.д. Між тими 

численними благословеннями не останнє місце займає: Душпастирська візитація 

з Йорданською Водою. Ця практика має початок в самому Господі Нашому Ісусі 

Христі. З Святого Письма знаємо, що сам Ісус Христос відвідував доми. Читаємо, 

що перебував в домі Лазаря, де Марта скаржилась на свою сестру Марію, що та 

не допомагає їй слугувати при столі. Знаємо, що відвідав дім митаря Закхея, який 

обіцяв направити всі заподіяні кривди. Був в хаті фарисея Симона, і навіть докоряв 

йому, за то що не прийняв Його належно, а явна грішниця Марія Магдалина 

виявила більший знак покори та вшанування. Якщо так робив Христос, то нічого 

дивного, що й Церква вказує священикам відвідувати доми своїх парафіян.  

Хто вас приймає, Мене приймає (Мт 10,40) — сказав Ісус до Апостолів. Наказав 

також: «Коли до якого дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир дому цьому! Якщо там 

живе людина гідна миру, ваш мир залишиться на ньому» (Лука 10,5-6). Прихід 

священика з душпастирськими відвідинами є актом публічного визнання віри, а 



рівно ж знаком єдності та живого зв'язку домашньої Церкви з Церквою 

парафіяльною а тим самим єпархіальною та вселенською. 

Церква здавна звершує Велике освячення води. Звершується освячення води на 

згадку Хрещення Господнього, Котрий освятив водну природу, Своїм приходом. 

Йорданське освячення води бере свій початок в Єрусалимській Церкві, і в ІУ-У ст. 

звершувалося тільки в ній одній, де був звичай виходити на річку Йордан для 

водосвяття на згадку про Хрещення Спасителя. Освячення води згодом 

переходить в Церкву на загал і здійснюється на річках, озерах, водоймах, 

джерелах і колодязях, від чого отримало назву "ходіння на Йордан"), бо Христос 

хрестився поза храмом. 

Складення Чину освячення води приписують апостолу і євангелисту Матею. 

Кілька молитв на освячення води склав св. Прокл, архієпископ 

Константинопольський. Кінцево чин був сформований св. Софронієм, патріархом 

Єрусалимським. А ось про освячення води в свято згадує вже вчитель Церкви 

Тертуліан і св. Кіпріан. 

Святість води очевидно для всіх проявляється одинаково і в тому, що вона довгий 

час зберігається свіжою і не портиться є цьому ствердженням. Ще в  IV  ст.   про  

це  в  розмові  на Хрещення  (розмова37-а)  говорив  св.   Іван Золотоустий: 

"Христос    хрестився і освятив природу води, і тому в свято Хрещення всі, хто 

набрали води опівночі, приносять її додому і зберігають  - увесь рік. 1 так вода в 

природі своїй не псується від довгого часу зберігання, часто  і  три роки  

залишається  свіжою;  і  після такого  тривалого  часу  не поступається водам, які 

тільки набрали з джерела." Цю святиню Церква використовує: для окроплення 

храмів і будинків. З цією водою і Хрестом священнослужителі в свято Богоявлення 

відвідують оселі своїх парафіян, окроплюють їхні оселі, і таким чином, 

розповсюджують благословення і освячення, почавши з храму Божого, на всіх 

дітей Церкви Христової. 

Душпастирські відвідини з Йорданською Водою мають своє глибоке та важливе 

значення. Такі душпастирські відвідини допомагають священикам краще пізнати 



парафіян, їх сімейну ситуацію, проблеми та турботи для того, щоб правильно 

організувати подальшу роботу на парафії, знайти потрібну пораду та допомогти 

сім'ям. Також, такі візити священика дають можливість парафіянам ближче 

познайомитися з парохом, налагодити з ним кращий контакт, щоб надалі 

сміливіше звертатися до нього при різних потребах, з проханнями, пропозиціями 

та питаннями. 

 

 

 

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 

 

ЗАПРОШУЄМО НА ЩЕДРИЙ ВЕЧІР! 
Сестрицтво Св. Анни запрошує усіх на Щедрий Вечір у середу, 18 січня, о 19:00. 

Усіх просимо зголоситися. Більше інформації та контактні дані - у великій рекламі 

цього бюлетня. 

 

ПОТРЕБУЄМО ВАШОЇ ДОПОМОГИ у вівторок 17 січня в приготуванні до 

парафіяльного “Щедрого Вечора”. Початок -  ввечері, о 05:00 pm. 

 

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі 

обіди в парафіяльному залі, кожної неділі, після першої та другої Святої Літургії. 

 



ЙОРДАНСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ буде проходити вже з четверга, 

19 січня. Просимо завчасу контактувати з отцем Василем (202.413.1124) або  

отцем Остапом (267.616.5657), коли б хотіли, щоби хтось із них завітав до Вас.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ПОЖЕРТВУ ДЛЯ НАШОГО ХРАМУ нових кошичків 

для недільних збірок, яку зробив п. Василь Забарило. Хай Господь 

воздасть Вам сторицею! 

 

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  

 

Неділя, 15 січня 

Неділя перед Богоявленням. Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія: 

08:00     Божественна Літургія в наміренні парафії 

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

Понеділок, 16 січня: 

19:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Вівторок, 17 січня: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Середа, 18 січня 

Навечір’я Богоявлення: 

09:00     Вечірня з Літургією Василія Великого та Мале Освячення води 

18:00    Велике Повечір’я з Литією 

Четвер, 19 січня 

Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа: 

09:00     Божественна Літургія та Велике Йорданське Благословення води 

19:00     Божественна Літургія 

П’ятниця, 20 січня 

Собор св. славного прор., предтечі і хрестителя Господнього Йоана  

09:00     Божественна Літургія 

19:00     Божественна Літургія 

Субота, 21 січня  

09:00     Божественна Літургія 

17:00     Божественна Літургія в наміренні парафії 

Неділя, 22 січня 

Неділя по Богоявленні. Св. Мч. Полієвкта 

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

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


