
 

 

  



Четвер XVI звичайного тижня, рік ІІ Перше читання Єр 2, 1-3. 7-8. 12-13 

Читання з Книги пророка Єремії  

І надійшло до мене таке слово Господнє: «Іди, кричи до вух в Єрусалимі, кажучи: “Так говорить 
Господь: Я згадав про тебе, про любощі твоєї юності, про любов твоїх заручин, коли ти ішла за 
Мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізрáїль — свята частка Господня, первісток його плодів. 
Усі, хто його поїдатиме, вважатимуться за злочинців, біда на них надійде, — говорить Господь. 
Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живились її щедротами та її благом. А ви ввійшовши, 
осквернили Мою землю, Мою спадщину осоружною вчинили. Священики не говорили: “Де 
Господь?” Тлумачі Закону Мене не знали, і пастирі від Мене відступились, ба й пророки ім’ям 
Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Здивуйся ж на те, небо, 
вжахнися страшно, збентежся вельми, — говорить Господь! Подвійний бо злочин учинив 
народ Мій: покинули Мене, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, 
що води не держать».  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний Пс  
36 (35), 6-7аб. 8-9. 10-11(П.: пор. 10а)  
Лиш Ти даєш нам воду життєдайну  
Господи, Твоя милість на небі, *  
а правда Твоя до хмар сягає.  
Твоя праведність — наче Божі гори, * 
 Твоє правосуддя — глибока безодня.  
Яка безцінна Твоя милість, о Боже! *  
Людські сини покладаються на крил Твоїх захист.  
Вони насичуються щедротами Твого дому, — *  
Ти потоком Твоїх солодощів їх напуваєш.  
Бо в Тебе — джерело життя; *  
у Твоєму світлі ми побачимо світло.  
Продовж милість свою до тих, які Тебе знають, *  
і праведність свою до тих, котрі праведні серцем.  
Спів перед Євангелієм  
Пор. Мт 11, 25  

Алілуя, алілуя, алілуя  
Благословенний Ти, Отче, Господи землі і неба, бо відкрив таємниці Царства немовлятам. 
лілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє Мт 13, 10-17  

Читання святого Євангелія від Матея  

Того часу підійшовши, учні запитали Ісуса: «Чому Ти говориш до них при¬т¬¬¬чами?» А Він у 
відповідь сказав їм: «Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто 
має, тому дасться, і ма¬тиме понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Я 
тому говорю до них прит¬чами, що, дивлячись, вони не ба¬чать, а слухаючи, — не чують і не 
ро¬зуміють; і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться: “Слухом будете чути, та 
не зрозумієте, і вдивля¬ю¬чись, будете дивитися, та не поба¬чи¬те”. Адже серце цього 
на¬ро¬ду огрубіло, і вухами недочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очи¬ма і не 
почути вухами; та й сер¬цем не зрозуміли і не навер¬нулися, щоб Я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші 



вуха бла¬жен¬ні, бо бачать і чують. Воістину кажу вам, що багато про¬років і праведників 
бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили; і чу¬ти хотіли те, що ви чу¬єте, але не чули». 

Слово Господнє 

Святої Марії Магдалини (Свято)  

Перше читання Пп 3, 1-4а  

Читання з Пісні пісень  

Так сказала наречена: «На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала — 
не знайшла його. Встану, обійду навколо місто. По вулицях та по майданах шукатиму я того, 
кого серце моє любить. Шукала — не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг 
міста. “Чи бачили ви того, кого серце моє любить?” Ледве повз них пройшла я і знайшла того, 
кого любить моє серце».  

Слово Боже  

Або: 2 Кор 5, 14-17  

Читання з Другого послання святого Павла Апостола до корінтян  

Брати: Брати! Адже любов Христа спонукує нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за 
всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, хто живе, більше не жили для самих себе, але 
для Того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали 
Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння; давнє 
минуло, — ось постало нове!  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний (Пс 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (Р.: пор. 2б)  
До Тебе, Боже, прагне душа моя  
Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку. *  
До Тебе прагне моя душа,  
За Тобою тужить моє тіло *  
в цій пустинній, спраглій і безводній землі.  
Так я виглядав Тебе у святині, * 
щоби побачити Твою силу і Твою славу!  
Бо Твоя милість краща за життя. *  
Мої уста Тебе величатимуть.  
Так буду прославляти Тебе у своєму житті; *  
в Ім’я Твоє підноситиму свої руки.  
Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, *  
і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.  
Адже Ти прийшов мені на допомогу, *  
і я радітиму під захистом Твоїх крил.  
Моя душа приліпилася до Тебе, *  
мене підтримала Твоя правиця.  
Спів перед Євангелієм  
Алілуя, алілуя, алілуя  
Скажи нам, Маріє, що Ти бачила в дорозі?  



Я бачила гріб Господа живого, я бачила славу воскреслого Христа.  
Алілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє (Йн 20, 1. 11-18) 
Слова Євангелія від святого Йоана 
 Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці й 
побачила, що камінь від гробниці відвалений. Вона стояла надворі біля гробниці й плакала. 
Плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому: один у головах, 
а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: 
«Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали Його!» Сказавши це, вона обернулася 
назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти 
плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти Його взяв, 
то скажи мені, де ти Його поклав; я заберу Його!» Каже їй Ісус: «Маріє!» Обернувшись, вона 
каже Йому єврейською мовою: «Раввунí!» — що означає: Вчителю! Каже їй Ісус: «Не 
доторкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Отця. Іди до Моїх братів і скажи їм, що Я іду до 
Мого Отця і вашого Отця, до Мого Бога і вашого Бога!» Приходить Марія Магдалина і звіщає 
учням, що бачила Господа і що Він сказав їй це.  

Слово Господнє 

Св. Бригіди, монахині, Покровительки Європи (свято)  

Перше читання (Гал 2, 19-20) 

Читання з Послання Павла Апостола до галатів  
Брати! Через Закон я помер для Закону, щоби жити для Бога. Я розп’ятий разом з Христом. І 
живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, 
який полюбив мене й видав себе за мене.  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний Пс 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 11 (П.: пор. 2а)  

Славити Бога буду повсякчасно  

Величатиму Господа повсякчас, — *  

хвала Його постійно на моїх устах.  

Господом буде хвалитися моя душа, *  

нехай почують лагідні й розвеселяться.  

Звеличуйте Господа зі мною, *  

тож разом прославимо Його Ім’я.  

Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, *  

і визволив мене від усіх моїх страхів.  

Погляньте на Нього і просвітіться, *  

і ваші обличчя не будуть засоромлені.  

Цей убогий заволав — і Господь почув, — * 

він спас його від усіх його бід.  

Господній ангел отабориться навкруги тих, які Його бояться, — *  

і визволить їх.  

Скуштуйте й побачите, як добрий Господь, *  



блаженний чоловік, що покладає на Нього надію.  

Бійтеся Господа, Його святі, *  

адже ті, хто боїться Його, не мають недостатку.  

Левенята нещасні та голодні, *  

а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. 

 Спів перед Євангелієм  

Йн. 15, 9б. 5б  

Алілуя, алілуя, алілуя  

Перебувайте в Моїй любові.  

Хто перебуває в Мені, а Я в ньому, той приносить рясний плід.  

Алілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє (Йн 15, 1-8) 

Читання святого Євангелія від Йоана  

У той час Ісус сказав своїм учням: «Я є справжня виноградна лоза, а Мій Отець — виноградар. 
Усяку галузку в Мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, 
щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке Я вам сказав. Перебувайте в Мені, а Я — у 
вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і 
ви, якщо не будете перебувати в Мені. Я є виноградна лоза, ви — галузки. Хто перебуває в 
Мені, а Я в ньому, той приносить рясний плід, бо без Мене не можете робити нічого. Хто в Мені 
не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне; їх збирають і кидають у вогонь, і 
вони згорають. Якщо ж будете перебувати в Мені, а Мої слова перебуватимуть у вас, то чого б 
тільки забажали, просіть — і станеться вам. У цьому прославлений Мій Отець, щоб ви 
приносили багатий плід і стали Моїми учнями».  

Слово Господнє

XVII Звичайна неділя (рік В)  

Перше читання (Бут  18, 20-32)  

Читання з Книги Буття  

Тими днями Господь сказав: «Скарги, що здіймаються з Содому й Гомори, вельми великі і гріх 

їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як у скаргах, що доходять до 

Мене, щоб знати». І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на Содом, а Авраам ще стояв 

перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближ¬че й сказав: «Невже ж Ти справді хочеш 

погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті п’ятдесят праведних. Чи справді їх 

погубиш і не простиш місцю задля п’ятдесятьох праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке 

вчинити! Чи вб’єш праведного разом з грішним? Чи прирівняєш праведника до грішника? 

Невже Суддя всієї землі не чинитиме по правді?» Господь же сказав: «Коли знай¬ду в Содомі, в 

місті, п’ятдесят праведників, помилую все місце задля них». Тоді Авраам у відповідь: «Оце 

насмілився я говорити до Гос¬пода, а я земля і порох. Може до п’ятдесят і бракуватиме п’ять, 

тож чи зруйнуєш Ти через тих п’ятьох ціле місто?» Господь сказав: «Не зруйную, коли знайду 

там сорок п’ять». І знову заговорив він до Гос¬пода, кажучи: «А може їх там знайдеться 

сорок?» І відрік: «Не зроб¬лю того заради тих сорока». Тоді Авраам сказав: «Благаю лишень 

Господа не гніватися, коли я ще скажу: а може їх там знайдеться тридцять?» І відповів: «Не 

зроблю, як знайду там тридцять». Тоді той знову: «Оце насмілився я говорити до Господа: а 

може їх там знайдеться тільки двадцять?» На це Господь відрік: «Не зруйную заради 



двадцятьох». Нарешті Авраам промовив: «Не в гнів нехай моєму Господу промовлю ще раз: а 

може їх там знайдеться хоч де¬сять?» І відповів: «Не зруйную і заради десяти». Перестав 

Господь говорити до Авраама й відійшов, а Авраам повернувся на своє місце.  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний (Пс 138 (137), 1-2а. 2бв-3. 6-7аб. 7в-8) 

Як я закличу, вислухай мій голос  

Прославлятиму Тебе від усього мого серця, *  

перед ангелами буду Тобі співати,  

бо Ти вислухав слова уст моїх, Боже. *  

Поклонюся до Твого святого храму.  

І прославлю Твоє Ім’я за Твою милість і Твою правду, * 

 бо Ти понад усе звеличив своє Ім’я, своє слово.  

Того дня, коли я закличу до Тебе, Ти до мене відізвися: *  

Ти наділиш силою мою душу.  

Адже високо Господь: і на покірного Він споглядає, *  

і гордого здалека впізнає.  

Якщо я піду серед біди, Ти мене при житті будеш держати. *  

На злобу моїх ворогів простягнеш Ти свою руку.  

Ти спасеш мене правицею своєю. *  

Господь розплатиться за мене!  

Господи, навіки Твоя милість; *  

не покинь своїх рук діло!  

Друге читання (Кол 2, 12-14)  

Читання з Послання святого апостола Павла до колосян  

Брати! Поховані з Христом через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, 

який воскресив Його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в «необрізанні» вашого 

тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку 

стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, Він забрав її з-поміж нас і прибив до 

хреста.  

Слово Боже  

Спів перед Євангелієм (Рим 8, 15бв) 

Алілуя, алілуя, алілуя  

Ми одержали Духа синівства,  

яким кличемо: «Авва, Отче!»  

Алілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє (Лк 11, 1-13)  

Читання святого Євангелія від Луки  

Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з Його учнів сказав Йому: 

«Господи, навчи нас молитися, як і Йоан навчив своїх учнів». Він же промовив до них: «Коли 

молитеся, то кажіть: Отче, нехай святиться Ім’я Твоє; нехай при¬йде Царство Твоє; хліб наш 

насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному 

боржни¬кові нашому, і не введи нас у спокусу». І сказав їм: «Хто з вас, маючи друга, піде до 



нього опівночі та скаже йому: “Друже, по¬зич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене 

з дороги, і не маю що йому дати!” А той зсередини у відповідь каже: “Не тур¬буй мене! Вже 

двері замкнені й діти мої зі мною на ліжку; не можу встати й дати тобі!” Кажу вам: якщо він не 

встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки 

той потребує. І Я кажу вам: просіть — і дасться вам; шукайте — і знайдете; стукайте — і 

відчинять вам. Бо кожний, хто просить, — одержує; і хто шукає, — знаходить, а тому, хто 

стукає, — відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, — чи замість риби 

подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, 

будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець 

дасть Святого Духа тим, які в Нього просять?»  

Слово Господнє

Свято апостола Якова  

Перше читання (2 Кор 4, 7-15)  

Читання з Другого послання святого Павла Апостола до корінтян  

Брати! Ми носимо цей скарб в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В 

усьому нас тіснять, але ми не пригноблені; ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в 

розпач; нас переслідують, але ми не залишені; нас принижують, але ми не вигублені; ми 

завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми, живі, 

постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому 

смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя — у вас. Маючи ж той самий дух віри, згідно з 

Писанням: «Увірував я, тому й заговорив» — ми віримо, тому й говоримо. Оскільки знаємо, що 

Той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все 

— для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави.  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний (Пс 126, 1-2аб. 2вг-3. 4-5. 6 (П.: пор. 5)  

Хто в сльозах сіє, в радості збирає  

Коли Господь повернув полонених Сіону, *  

ми були наче уві сні:  

тоді наші уста були сповнені радості, *  

а наш язик — веселості.  

Тож будуть говорити між народами: *  

«Велике вчинив Господь з ними!»  

Господь учинив для нас велике, — *  

і ми раділи!  

Поверни, Господи, наших полонених, *  

як потоки на півдні.  

Ті, хто сіє у сльозах, *  

з радістю жатимуть.  

Хто, виходячи, йде з плачем *  

і несе торбину насіння,  

той, повертаючись, прийде з радістю, *  

несучи свої снопи.  



Спів перед Євангелієм Йн 15, 16  

Алілуя, алілуя, алілуя  

Я вибрав вас зі світу, щоб ви йшли та плід приносили,  

і щоби плід ваш залишався.  

Алілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє (Мт 20, 20-28) 

Слова Євангелія від святого Матея  

У той час підійшла до Ісуса мати синів Зеведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось 

у Нього. Він запитав її: «Чого бажаєш?» Вона відповідає Йому: «Звели, щоби двоє моїх синів 

сіли — один праворуч Тебе, а другий — ліворуч у Твоєму Царстві». У відповідь Ісус промовив: 

«Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку Я маю пити?» Кажуть Йому: «Можемо». 

Він говорить їм: «Отже, чашу Мою будете пити, але щоб сісти по правиці й лівиці від Мене, не 

Моє це давати, а лише кому приготував Мій Отець». Почувши це, десятеро обурилися на двох 

братів. Ісус же, покликавши їх, сказав: «Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні 

світу панують над ними. Не так буде у вас: бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде 

вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом; так само і Син 

Людський — прийшов Він не для того, щоби служили Йому, а щоби послужити й віддати свою 

душу як викуп за багатьох!» 

Слово Господнє 

Свв. Йоакима і Анни, батьків Пресвятої Діви Марії (обов’язковий спомин)  

Перше читання (Сир 44, 1. 10-15)  
Читання з Книги Сираха  

Славних мужів похвалімо — батьків наших за родами. Та ось бо й мужі милосердні, 
благодіяння яких не забулись: у потомстві їхнім лишиться — вийшла від них добра спадщина; 
твердо їхнє потомство при союзі стоїть, а завдяки їм — також і їхні діти. Потомство їхнє 
лишиться повіки, і слава їхня ніколи не померкне. Їхні тіла поховані в мирі, а ймення їхнє живе у 
родах. Про мудрість їхню повідатимуть народи, а їм похвалу громада звіщатиме.  

Слово Боже  

Псалом респонсорійний (Пс 132(131) 11. 13-14. 17-18. (П.: пор. Лк 1, 32 а)  
На трон Давида Бог Його посадить  
Господь поклявся Давидові правдою — *  
і не відречеться від неї:  
«З нащадків твого лона *  
поставлю на твоєму престолі».  
Адже Господь обрав Сіон, *  
вибрав його собі за оселю:  
«Це мій спочинок навіки; *  
тут поселюся, бо Я його забажав.  
Там Я виплекаю силу Давида, — *  
Я приготовив світильник Моєму помазанцю.  
Його ворогів Я вкрию ганьбою, *  



а на ньому виблискуватиме його вінець».  

Спів перед Євангелієм Пор. Лк 2, 25в  
Алілуя, алілуя, алілуя  
Очікували вони утіхи Ізраїля,  
і Святий Дух був на них.  
Алілуя, алілуя, алілуя  

Євангеліє (Мт 13, 16-17 ) 

Читання святого Євангелія від Матея У той час Ісус сказав своїм учням: «Ваші очі та ваші вуха 
блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, 
що ви бачите, але не бачили; і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули».  

Слово Господнє 


