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Неділя про Закхея 

 

Тропар (г. 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти 

тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, 

слава Тобі. 

Слава: Кондак (г. 8): Воскресши із гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама 

воскресив Ти,* і Єва ликує в твоїм воскресінні,* і світу кінці торжествують* 

востання Твоє,* Многомилостивий. 

І нині: Богородичний (г. 8): Непереможній Владарці* на честь перемоги* ми, 

врятовані від лиха,* благодарні пісні виписуємо Тобі, раби твої, Богородице.* А Ти, 

що маєш силу нездоланну,* від усяких нас бід охорони, щоб звати Тобі:* Радуйся, 

Невісто неневісная. 

 

Прокімен (г. 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс. 75,2).  

 

До Тимотея першого послання святого апостола Павла читáння 

Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я гідне. Саме для цього трудимося 

та боремося, ми поклали нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх людей, 

особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, 

але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, 

пильнуй читання, утішай та навчай. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі 

через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь 

у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. 

 



 

Алилуя : Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві 

нашому (Пс. 94,1). 

Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч (Пс. 91,3).  

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

В тому часі проходив Ісус через Єрихон. А був там чоловік, Закхей на ім'я; він був 

головою над митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг із-

за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб 

подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус 

глянув угору і сказав до нього: – Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в 

твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Бачачи те, всі стали нарікати й 

казали:– До чоловіка грішника зайшов у гостину. Закхей устав і промовив до 

Господа: – Господи, ось половину майна мого даю вбогим, і коли я чим кого 

покривдив, верну вчетверо. Ісус сказав до нього: – Сьогодні на цей дім зійшло 

спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати й спасти те, 

що загинуло. 

 

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

рази). 

 



 

  

 

 

ПРО ТИХ, НА КОМУ ПОСТАВИЛИ ХРЕСТ  
 

Люблю переживати історію Закхея. Адже це історія про тих, на кому вже давно 

поставили хрест. Про тих, хто постраждав від популярної сьогодні cancel culture. Ніхто не 

очікував на прояви віри і добра зі сторони Закхея. Ніхто не плекав надії щодо того, що він 

може визнати свої провини супроти інших людей і, навіть спробує їх загладити. Ніхто не 

бачив у ньому як загальнолюдського, так і  особистого потенціалу.  

Водночас це історія про тих, присутність яких у спільноті сприймається як 

небажана. Закхея викинули із спільноти через його працю на окупаційну владу, назвавши 

колаборантом. Закхея відкинули на узбіччя суспільства через його побори та збір мита, 

які вважалися незаконними та поневолюючими. Закхея не підпускали до релігійного чи 

суспільного життя його співвітчизників. 

Окрім цього, це історія про тих, кого не сприймають серйозно і постійно 

насміхаються. Закхей був малого зросту. Це перешкоджало йому та приносило 

дискомфорт. Це пригнічувало його у моменти суперечок чи виявів насильства у його 

сторону. Закхей постійно мусив різними способами надавати собі ваги в очах інших. 

Тому ця історія також про тих, кого вважають недостатньо красивими, недостатньо 

розумними чи недостатньо гідними. Закхея відкинули. Від нього відвернулися. Його життя 

було визнане нецінним, нецікавим, непотрібним. Він сам був визнаний недостатньо 

патріотичним, недостатньо жертовним, недостатньо своїм.  

Ця історія про тих, кому відмовили у зустрічі з Ісусом у Церкві. Відмовили через те, 

що він не такого зросту, тобто одітий не по дрес-коду. Відмовили через те, що він чомусь 

поліз на дерево, тобто не так хреститься, не там б’є поклони і взагалі незадовільно 

поводиться у храмі. Відмовили через те, що своїм виглядом він не може бути доброю 

людиною, хорошим парафіянином чи практикуючим християнином. Бо ми у Церкві вже 

не перший рік, і ми знаємо, як виглядають “справжні” християни. 



У той же час, ця історія також про тих, хто не втратив жевріючу іскру надії у глибині 

свого серця. Про тих, хто здатний відважно протистояти перешкодам і суспільній думці. 

Про тих, хто вміє досягати своїх цілей, на зважаючи на неприхильні обставини. 

Це історія про нас із вами, які навіть пнемося на дерево, не зважаючи на насмішки 

інших, заради того, щоб почути такі заповітні слова: “Я тебе люблю, я у тебе вірю, я буду 

поруч з тобою!” Як маленькі діти, які починають танцювати, співати чи дурачитися, коли у 

гості приходить хтось для них незнайомий. Аби тільки їх помітили, звернули увагу, не 

забули. Так і ми, все чинимо заради того, щоб віднайти свій істинний шлях добра і краси і 

більше ніколи із нього не звертати. Заради того, щоб зустрітися із своїм таким близьким 

та розуміючим Богом. 

 

 

ПОКЛІН ЧЕСНИМ ОКОВАМ СВЯТОГО І ВСЕХВАЛЬНОГО 

АПОСТОЛА ПЕТРА   

 

Діялося це після Зішестя Святого Духа. Щораз більшало число тих, котрі, повіривши в 

Христа Спасителя, приймали святе хрещення з рук апостолів. Та при тому чимраз більше 

скаженіла єврейська завзятість. Мало було фарисеям того, що прибили на хресті Месію, 

Бога і Відкупителя нашого, вони хотіли геть-чисто винищити святу віру, щоб і сліду не 

залишилося тих, які увірували в правду. 

Там, де йшлося про переслідування християн, євреїв, у їхній ненависті, не зупиняли жодні 

перепони. Так було завжди і всюди, так було і на початку, коли віра Христова ледь-ледь 

почала ширитися в Єрусалимі. Царем єврейським, а властиво, намісником з царською 

гідністю, був Ірод Агрипа. Він, на вимогу євреїв і за їх гроші, засудив на смерть і велів стяти 

мечем святого апостола Якова, брата святого Йоана. Але це не був кінець лукавої злоби 

жорстокого Ірода Агрипи. Він, аби ще більше сподобатися євреям, бо боявся, що ті 

жалітимуться перед римським імператором, котрому він був підвладний, за його 

здирства, велів перед Пасхою кинути до в’язниці  апостола Петра. По святах Ірод хотів 

засудити Петра на смерть і видати євреям. 



Тимчасом апостол Петро сидів у в’язниці, скований двома ланцюгами, стерегли його 

чотири сторожі, по чотири вояки кожна. Те, що сталося далі, оповідають нам Діяння 

апостолів (гл. 12): “…а Церква молилася горливо Богові за нього. Коли ж Ірод намірявся 

вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі, між двома вояками, а 

сторожі при дверях стерегли в’язницю. Нараз з’явився ангел Господній, і у в’язниці 

засяяло світло. Він, вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи: «Вставай чимскорше!» 

І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел: «Підпережися і надінь свої 

сандалі». (Петро) зробив так. Знову сказав до нього: «Накинь на себе плащ і йди за мною». 

Вийшов Петро й ішов за ним; не знав він, чи це правда, що робив ангел; він думав, що 

видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде 

в місто; вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, й ангел 

нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив: «Тепер я справді знаю, що 

Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки Ірода й від усього, чого очікував 

юдейський народ»”. 

І пішов святий Петро до дому Марії, матері Йоана, званого Марком, де були зібрані вірні. 

Хто ж зможе описати їхню радість і вдячність Богові, який чудесним способом спас 

наставника апостолів і видиму голову своєї святої Церкви? Апостол Петро наказав 

розказати все Якову, єпископові Єрусалимської Церкви, і пішов в інші сторони 

проповідувати Євангеліє. Наступного дня, вранці, серед вояків вчинилося велике 

замішання. Розлючений Ірод наказав усіх сторожів повбивати.  

Однак гнів Божій вже був навис і над Іродом. І ось що сталося. Сівши серед міста Кесарії 

на престолі, Ірод промовляв до народу, а його нахлібники і підлабузники стали кричати: 

“Це голос Божий, а не людський! І затремтіло з гордости серце Ірода, і сам він почав 

уважати себе за божка. Однак ангел правдивого Бога вразив його, і черви точили його 

живе тіло, і загинув безбожник смертю такою ж злою, як і злим було його життя. 

Окови (вериги) святого Петра сховав начальник в’язниці, який після того чуда навернувся 

і став християнином, вони переходили з покоління до покоління і були предметом 

великого почитання. За правління Костянтина Великого, коли християни могли вже вільно 

визнавати Христову віру, окови ті було виставлено в церкві Воскресіння у Єрусалимі. 

Близько 435 р. патріярх святий Ювеналій (його пам’ять вшановуємо 2 липня) передав ті 

окови цариці Євдокії, жінці Теодосія Молодшого, до яких вона ставилася з великим 



почитанням. Одну половину вона передала церкві святих Апостолів у Царгороді, а другу 

відіслала до Риму своїй дочці Євдоксії, жінці імператора Валента III. Не знаємо, за якого 

це було папи, Сикста III (432-440) чи Лева Великого (440-461). Одному з них Євдоксія 

показала дорогоцінні окови, а папа велів принести другий ланцюг, той самий, яким було 

сковано святого Петра в Римі за часів мучителя імператора Нерона. Коли приклали один 

ланцюг до другого, то обидва ланцюги в чудесний спосіб так з єдналися, що розділити їх 

було неможливо. Євдоксія збудувала в Римі церкву святого Петра, в якій зберігаються ті 

окови. Папа Григорій Великий (590-604) (його пам’ять вшановуємо 12 березня) пише, що 

Господь Бог через ті окови вчинив багато чудес і що вони завжди були у великому 

почитанні серед вірних. Ті окови мають 38 залізних ланок з двома округлими клямрами, 

котрими була затиснена шия святого Петра. 

Я. Луцик, “ЖИТІЯ СВЯТИХ, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного 

дня впродовж року почитає”. Львів, Видавництво «Свічадо», 2011 

 

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 

 

ЗАГАЛЬНІ ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ та вибори нової Парафіяльної Ради 

відбудуться в НЕДІЛЮ, 26 ЛЮТОГО,  

 

НАГАДУВАННЯ заплатити членські внески до часу Парафіяльних зборів.  

 

ПРОХАННЯ до усіх, хто приїжджає брати участь у недільних та 

святкових Богослужіннях, НЕ ПАРКУВАТИ свої авто будь-де чи 

впоперек позначених паркомісць. 

 



РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 31 січня з 17:00 год. у старому залі. Продаж 

буде у середу, 01 лютого, з 9 до 12 год. 

 

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 проходить 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.  

 

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, 29 січня 

Неділя про Закхея. 

Поклін чесним оковам св. і всехвального ап. Петра. 

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

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

Понеділок, 30 січня: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Вівторок, 31 січня: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Середа, 01 лютого: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Четвер, 02 лютого: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

П’ятниця, 03 лютого: 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Субота, 04 лютого: 

09:00     Божественна Літургія за упокій 

17:00     Божественна Літургія в наміренні парафії 

Неділя, 05 лютого: 

Неділя про Митаря і Фарисея. 

Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського. Св. мч. Агатангела.  

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

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


