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Служи людям і Церкві



29 вересня – свв. Архангелів Михаїла,
                                         Гавриїла і Рафаїла 

Ангели – це “служебні духи, що їх посилають до 
послуг тим, які мають успадкувати спасіння” (Євр 
1, 14), щоб об’явити їм плани Творця і захищати їх 
від сатани. В річницю посвячення стародавньої 
базиліки св. Михаїла в Римі Церква вшановує 
трьох Архангелів, які відіграли особливу роль в 
історії спасіння.

Існування ангелів допомагає нам усвідоми-
ти, що все Боже творіння для нас незбагнен-

не: творіння набагато більше, ніж ми думаємо, і 
люди - створіння більш таємничі, ніж нам здається. 

Навіть наші найкращі знайомі і друзі залишаться для нас 
якоюсь мірою незрозумілими.

Чому три архангели? Тому що ангели завжди є відображенням Бога, відобра-
женням Пресвятої Трійці. Зображення Трійці - це Старозавітна Трійця - три ан-
гели, які відвідали Авраама. Тому Церква згадує архангелів Михаїла, Гавриїла і 
Рафаїла в один день. Кожен з них символізує одну з трьох основних рис Бога: 
добро, розум і красу. Рафаїл, ім’я якого означає “Бог лікує”, хто оздоровив очі 
Товіі, символізує благість Господа. Михаїл, ім’я якого означає “Хто як Бог”, і який 
бився проти сил темряви, символізує Божий розум. Гавриїл, ім’я якого означає 
“сила Божа” і який був посланий до Діви Марії, символізує красу Бога.

Архангели Михаїл, Гавриїл і Рафаїл є образом всіх ангелів. Але, перш за все, 
вони показують нам, що у нас також є ангельське покликання. Це покликання, 
насамперед - літургійне. Ангели живуть тільки для прослави Господа. Їхнє жит-
тя - постійна літургія, постійний спів “Свят,Свят,Свят,Господь Бог Саваот “.

Архангели показують нам також наше “дипломатичне” покликання. Слово ан-
гел в перекладі з грецької означає “вісник”. Це той же корінь, що й у слові “єван-
геліє”, “блага вість”. Як справжні посли, вони існують остільки, оскільки вони є 
представниками Господа, вони послані для того, щоби благовістити.

 
 Архангел Михаїл (“Хто як Бог”) боровся зі злими духами і далі допомагає 
людям у боротьбі зі злом (Одкр 12, 7-9).  
 Архангел Гавриїл (“Бог – сила”) багаторазово переказував людям накази 
Бога (Дан 8, 15-16; Лк 1, 11-17). Він благовістив Діві Марії, що вона стане Матір’ю 
Божого Сина (Лк 1, 26-38).
 Архангел Рафаїл (“Бог лікує”), один із семи Ангелів, які стоять перед 
Господом (Тов 12, 15), був опікуном Товита.



Святий Архангеле Михаїле, 
найславетніший князю й полководцю  ангельських  воїнств! Прийди на 
допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені 
за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його 
Сина; призначені бути храмом Святого Духа.
В тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й Покровителя. Ти ведеш 
спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани 
– сіяча неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей в рабстві та 
шкодити Церкві.
Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце, Цариця Ангелів, розчавить 
голову Антихристу й захистить своїх земних дітей від його підступів.
Перший захиснику слави Всевишнього! Занеси наші молитви до Бога і проси 
Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, 
щоб він більше не обманював народи.
Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: «Хто ж як 
Бог!» Амінь. 

О, великий Архангеле Божий Рафаїле, 
який прийняв дар від Бога зціляти недуги, зціли незціленні язви мого серця і 
численні хвороби мого тіла. О, великий Архангеле Божий Рафаїле, ти є путівник, 
лікар і цілитель, скеровуй мене до спасіння і зціли всі хвороби мої, душевні і 
тілесні, і проведи мене до Престолу Божого, і умоли Його благість за грішну 
мою душу, нехай простить мене Господь і збереже від усіх ворогів моїх і від злих 
людей, і нині і до віку. Амінь

Св. Архангеле Гавриїле! 
Ангеле Благовіщення, вірний посланцю Божий, відкрий наші вуха навіть на тихі 
нагадування І заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед 
очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, 
Слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи 
нас бути готовими, Щоб коли прийде Господь, не застав нас 
сплячими. Амінь.



Не будь байдужим, 
бо байдужість руйнує.

парафіяльна акція
Хоч сьогодні Україна переживає нелегкий час, але ми настільки 

звикли до складних обставин життя, що наші серця стають 
байдужими до проблем інших людей, до проблем Церкви, 

до проблем країни в якій живемо…

ПРАГНЕМО від 29 вересня 2015 р. з допомогою Архангелів Михаїла, 
Гавриїла та Рафаїла наново почати служити ближнім. 

ПРОПОНУЄМО в днях від 29 вересня до 14 жовтня підтримати наше 
військо не лише молитвою але конкретним даром.

ЗАОХОЧУЄМО усіх, незалежно від конфесії, приєднатись до даної 
акції і підтримати волонтерів Немирова в їх нелегкій праці. 

Коли ми викорінюємо байдужість в собі ми тим самим 
робимо крок любові один до одного. 

Перебіг Події:
Неділя:  27 вересня
Під час Служб Божих у храмі буде інформація на тему даної події.

Тоді Юда сказав: «Озбройтесь і будьте відважні, будьте готові на завтра 
рано до бою проти цих поган, які змовилися проти нас, щоб знищити нас 
і храм наш, бо ліпше нам у бою вмерти, ніж споглядати на злидні нашого 
народу й нашої святині. Яка б не була воля неба, нехай вона станеться». 

(1 Макавеїв 3, 58-60)
«Кріпись! І покажімося сильні за наш народ і за міста нашого Бога. 
Господь же нехай учинить, що йому до вподоби». 

(2 Самуїла 10, 12)


