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В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І, зустрівши
Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був Филип
з Витсаїди, з міста Андрія й Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми найшли Того,
про якого писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса,
сина Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав йому:
Що доброго може бути з Назарету? Мовив до
нього Филип: Прийди й подивись. Ісус, побачивши,
що надходить Натанаїл, сказав до нього: Ось
справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства.
Натанаїл сказав: Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому: Перше, ніж Филип покликав тебе, Я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів Йому: Учителю, Ти – Син
Божий, Ти – цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав
йому: Тому що Я мовив до тебе: Я бачив тебе
під смоковницею – віруєш; побачиш більше, ніж
те. І сказав до нього: Істинно, істинно кажу вам:
Побачите небеса відкриті й ангелів Божих, як
вони возходять та сходять на Сина Людського.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.1) Хоч камінь запечатали
юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,*
воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали
до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава
промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.
I празника: (г.2) Пречистому образові Твоєму
поклоняємося, благий,* просячи прощення прогрішень наших, Христе Боже,* бо волею благоволив єси плоттю зійти на хрест,* щоб ізбавити
тих, що їх створив єси, від неволі ворожої.*
Тому благодарственно кличемо Тобі:* Ти радістю
сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти світ
Слава, і нині: Кондак: (г.8) Неописанне Слово
Отче* із Тебе, Богородице, воплоченням описалося* і, осквернений образ у давнє зобразивши,*
з божественною добротою з’єднало,* та, ісповідуючи спасення, ділом і словом ми це являємо.
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Браття, вірою Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися сином дочки фараона; вибрав радше страждати з людом Божим, ніж зазнавати дочасної
гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, вважав за більше багатство наругу вибраного народу від скарбів Єгипту І що ще скажу? Не вистачить мені часу, коли почну розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про
Давида й Самуїла та пророків, що вірою підбили
царства, чинили справедливість, осягнули обітниці, загородили пащі левам, силу вогню гасили,
вістря меча уникали, ставали сильні, бувши немічні, на війні проявили мужність, напади чужих
розганяли. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали, та ще й кайданів
і в'язниці; їх каменовано, розрізувано пилою, брано
на допити; вони вмирали від меча; тинялися
в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені,
кривджені; ті, яких світ не був вартий, блукали
пустинями, горами, печерами та земними проваллями. І всі вони, хоч мали добре засвідчення
віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам
щось краще, щоб вони не без нас осягнули досконалість. Тому й ми, маючи навколо себе таку
велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх,
що так легко обплутує нас, і витривало біжімо до
змагання, що призначене нам, дивлячися на Ісуса,
засновника й завершителя віри.

Скажіть мені, в кого з нас не було в житті таких хвилин, подібних до пережитих Натанаїлом? Хіба
не було такого важкого і суперечливого входження у віру, як у цього правдивого галилеянинена (Ін.
1:43-51)? Він хоче повірити Ісусові, але сумнівається. Його людська логіка суперечить тому, що
звичайний син тесляра з Назарету, яким вважали тоді Ісуса в Галилеї, може бути обіцяним
Месією. І тільки тоді, коли тінь вічности торкнулася Натанаїла і він відчув, що та, може, єдина
в житті світла мить відчуття Неба біля себе знайома Ісусові, і що саме Він, Ісус, був біля Натанаїла в ту унікальну мить, тоді він повірив. Повірив і пішов за Христом до кінця.
Але хіба на цьому закінчилися драматичні сумніви і намагання протиставити свою людську логіку
логіці Неба? Хіба не так було і з Юдою, який, бувши біля Ісуса, спостерігаючи всі Його чуда, був
підточуваний хробаком сумніву? Юда не вірив у те, що цей злидар може бути Царем Небесним, що
Він прийшов, аби спасти світ. Ні, Він - такий звичайний, простий, не має ані багатства, ні влади.
І, розчарований, Юда, зрештою, йде на зраду…
Ми сьогодні згадуємо теж таку важку мить тривалої зради. Зради, яка виникла внаслідок переоцінки
своїх державних можливостей візантійськими імператорами. Десятиліттями тривали жорстокі
переслідування шанувальників ікон, тисячами гинули святині у вогні, викидалися із церков. Знімалися і переслідувалися патріярхи і єпископи тільки тому, що імператори вирішили: «Шанування ікон
– неправильне, воно не відповідає традиціям Старого Завіту. Навіть іслам, який не визнає зображення людських подоб, перемагає християнство! Отже, ми спробуємо стати сильними завдяки
тому, що заборонимо шанування ікон». Ця драма тривала десятиліттями. І навіть, коли VII Вселенський собор 787 року ухвалив визнати шанування ікон невід’ємною частиною християнської побожности, знов відновлюються, вже в наступному столітті, переслідування. І тільки в день, подібний до сьогоднішнього, в першу неділю Великого посту 843 року, ікони урочисто вносяться до храму.
СВЯТЕ ПИСЬМО

ПРИЧАСТЯ У ДНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Книга Сираха

Олександер Шмеман

чого соромитися 14-27;

Один з головних принципів Богослужіння: здійснення Євхаристії несумісне з Постом. В православній традиції чин Євхаристії завжди свято і радість. Це передусім – таїнство явлення Христа,
Його присутности серед учнів, і тому святкування
дуже реальне – Його Воскресіння. Безумовно, поява і присутність Христа в час Євхаристії є для
Церкви доказом Його Воскресіння. В радості
і «паланні сердець» прибули учні до Еммаусу,
де Христос відкрив їм Себе в ламанні хліба (Лк.
24:13-35); для Церкви – це вічне джерело реального й істотного пізнання Воскресіння. Ніхто не
бачив безпосередньо Воскресіння Спасителя,
проте учні повірили в нього, не тому, що хтось
навчив їх цього, але тому, що вони бачили Воскреслого Господа, Котрий з'явився їм при зачинених дверях («дверем заключенним »). Він з'явився їм і взяв участь з ними у трапезі.
Євхаристія існує як те ж саме з'явлення і присутність, та ж радість і «палання сердець», незбагненна для розуму і абсолютна впевненість, що
Воскреслий Господь явив Себе в ламанні хліба.
І така велика ця радість, що у першохристиянській Церкві день Євхаристії не був одним із
днів, але Днем Господнім, днем поза часом,
оскільки в Євхаристії вже передбачається Царство Боже. Під час Таємної Вечері Христос Сам
сказав Своїм учням, що заповідає їм Царство,
щоб вони «споживали й пили за столом» із Ним
в Його Царстві (Лк. 22:30). Отож присутність на
Євхаристії Воскреслого Спасителя, що вознісся
на небеса і сидить одесную (праворуч) Отця, – є
участю в Його Царстві, яке прилучає нас «до
радости й миру у Святому Духові». Причастя –
«пожива безсмертя», «небесний хліб», і ми, наближаючись до Святої Трапези, насправді возносимось на Небо. Відтак – Євхаристія – Свято
Церкви, або ще ліпше – сама Церква, як свято,

14 Діти, бережіть мою науку в мирі; прихована
мудрість і скарб незримий - яка бо користь із них
обидвох? 15 Той кращий, хто приховує свою глупоту, ніж той, хто приховує власну мудрість. 16 Тож
сором'язливі будьте згідно з моїм словом, - не
добре бо піддаватись кожному стидові, та й не
все всі по правді оцінюють. 17 Стидайтесь розпусти перед батьком-матір'ю, а брехні - перед князем та перед вельможею; 18 злочину - перед суддею та перед начальником, беззаконства ж - перед громадою та народом; 19 несправедливости
- перед товаришем і другом, а крадіжки - перед
місцем, в якому ти мешкаєш; 20 а й перед Божою правдою та союзом: на стіл із хлібом ліктями спиратись, 21 погорджувати кимсь, як приймаєш або даєш, мовчати до тих, які вітають
тебе, 22 кидати оком на розпусну жінку, від співплеменника обличчя відвертати, 23 присвоювати
частку чиюсь чи дарунок, заглядатися на жінку
заміжню, 24 з служницею поводитись надто вільно, - не маєш наближатись до ложа її! - 25 проти
друзів образливі слова пускати, - а давши їм
щось, не роби докорів! - 26 повторювати чи
переказувати те, що почуєш, а й робити явними
слова таємні. 27 Ось тоді то й справді сором'язливим будеш, і ласку здобудеш серед усіх.
БДЖОЛА (9)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 11. Про лестощі

Муж, що викриває, ліпший за облесника.
Клімій. Багато хто звичку має не князям годити,
а їх маєтностям.
Далі буде...

як радість від появи Христа, як передвістя вічної
радости у Царстві Божому. Щораз, коли Церква
здійснює Євхаристію, вона – на небі, в своїй небесній вітчизні, вона сходить туди, куди вознісся
Христос, щоб нам «споживати і пити» із Ним
в Його Царстві. Відтак стає зрозуміло, чому Євхаристія несполучна з Постом; адже коли ми постимося, то, як побачимо нижче, в очах Церкви ми є
подорожніми на шляху до Царства Небесного.
«Хіба можуть гості весільні сумувати, – як мовив
Христос, – поки з ними ще є молодий?» (Мт. 9:15).
Але чому ж тоді, запитується, в дні Посту все ж
таки дозволено причащатися на Літургії Ранішосвячених Дарів? Чи не суперечить це сказаному вище? Щоб відповісти, маємо розглянути друге значення Причастя, його розуміння як джерела і головної сили, що підтримує людину у її духовному подвигу. Коли Причастя, як ми щойно
говорили, є завершенням усіх наших подвигів,
мета, до якої ми прагнемо, найвища радість кожного життя у Христі, то воно також невід'ємне
джерело і первень самого духовного подвигу,
божественний дар, через який з'являється сама
можливість пізнати, бажати і прагнути «досконалого причастя у невечірньому дні» (нескінченному дні) Царства Божого. Бо хоча Царство уже
прийшло і входить у Церкву, все ж воно повинне
бути сповнене і завершене в кінці часів, коли Бог
наповнить усе Собою. Ми живемо в передчутті
цього дня, ми беремо участь у Царстві, яке колись має прийти. Ми передбачаємо і передчуваємо його славу і щастя, проте ми є на землі
і наше земне існування – це тривалий і тяжкий
шлях до завершального Дня Господнього. На
цьому шляху ми потребуємо допомоги, підтримки,
сили і розради, адже «князь світу цього» ще не
ослаб, навпаки, знаючи, що Христос його переміг,
він розпочинає останню несамовиту боротьбу супроти Бога, намагаючись відірвати від Спасителя якомога більше людських душ. Така виснажлива ця боротьба, і таку сильну владу мають
ворота пекла, що Сам Христос застерігає нас
про шлях вузький, який небагатьом під силу.
І в цій боротьбі саме Тіло і Кров Христові – головний наш порятунок, та насущна пожива, яка
підтримує життя нашого духу? і завдяки їй, незважаючи на всі спокуси і підступи, ми йдемо за
Христом. Ось тому, причастившись, ми молимося:
... дай, щоб вони (Святі Дари) і мені стали на
зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на виконання премудрости, на
додержання, на примноження божественної Твоєї благодаті і Царства Твого осягнення...
... Не спали мене, Творче мій. Але пройми члени
мої, всі суглоби, нутро, серце. Спали терня провин
моїх, душу освяти. Учини мене оселею Твого Духа Єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по Причасті від мене, як від дому Твого і як від вогню,
втікали злочинець усякий і всяка недоля.
Якщо Великий Піст означає посилення цієї боротьби, то так є тому, що згідно з Євангелією, в цей

час ми лицем до лиця зустрічаємося зі злом
і всією його силою. Отож саме в цей час ми потребуємо допомоги і сили Божественного Причастя
Ранішосвячених Дарів, тобто Дарів, освячених
зберігаються у попередню неділю, що на престолі у вівтарі для Причастя в середу й п'ятницю.
Звершення Євхаристії – це безперестанна, нескінченна радість, тому чин її не здійснюють у дні
Посту, та однак у Церкві завжди присутні плоди
Євхаристії – Святі Дари. Подібно до того як
Христос зримо вознісся на небо, та разом з тим
незримо присутній у світі, так само як Пасха, що
святкується раз на рік і в той же час промінням
своїм освгглює все життя Церкви, подібно до
того як Царство Боже має ще настати, але вже
тепер – посеред нас, так існує і Євхаристія. Як
Таїнство і Торжество Царства, як свято Церкви
вона несполучна з Постом і не чиниться у час
Великого Посту; проте як благодать і сила Царства, що діє у світі, як дар «істотної поживи» та
зброї в нашій духовній боротьбі вона правдива
небесна манна, якою ми живемо в дні нашої
подорожі пустелею Великого Посту.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо членів та симпатиків Бесіди, що
зустрічі бесідників відбуваються в Народному
домі , у кожний вівторок о год. 17.00. Сердечно
запрошуємо до участі. Теми бесіди довільні.
За бесідників Іван Вархіл

МИРОН КЕРТИЧАК
ФОТОГРАФ ДІЯЧ ЛЮДИНА
Запрошуємо подивитися виставку фотографій
присвячену Мирону Кертичаку – колишньому голові Об’єднання українців у Польщі, суспільному
діячеві, студентському активістові. Виставку підготували його дочки: Аня і Наталя. Поштовхом
для створення цієї виставки була для авторок
10-та річниця смерті Мирона Кертичака.
2 квітня год. 17:00, Народний Дім. Запрошуємо,
ОУП Відділ у Перемишлі

НАБІР ДІТЕЙ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ГРУПИ
Оголошується набір дітей до української дошкільної групи при Дитячому садочку № 9 (вул. Словацького 34) на шкільний рік 2016/2017.
У цьому році записи дітей проводяться:
-

електронним способом:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl
-

aбо у кабінеті Директора садочка.

Записувати дітей можна від 10 до 25 березня.
Сердечно запрошуємо!

ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
ІІ клаc ліцею запрошує, після ранньої Служби
Божої, до кав’ярні, на каву, чай та тістечко.

НЕДІЛЯ - 27.03.2016 – глас 2
2-а Великого посту. Прп. Венедикта.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

НЕДІЛЯ - 20.03.2016 – глас 1
1-ша Великого посту, Православія.
Свв. свщмчч., єпископів Херсонських: Василія, Єфрема,
Капитона Євгенія, Етерія й ін.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
16.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових

ПОНЕДІЛОК - 21.03.2016
Прп. і ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського.

7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
8.45 – Молебень до Христа Милосердного
в наміренні Надії Савченко

ВІВТОРОК - 22.03.2016
+ Свв. сорок мчч., замучених у Севастійськім озері.

7.30 – Літургія Передосвячених Дарів

СЕРЕДА - 23.03.2016
Св. мч. Кодрата і тих, що з ним.

7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
17.00 – Акафіст до Страстей Христових

ЧЕТВЕР - 24.03.2016
Св. Софронія, патр. Єрусалимського.

7.30 – Літургія Передосвячених Дарів

П'ЯТНИЦЯ - 25.03.2016
Прп. ісп. Теофана Сигріянського. Св. Григорія
Двоєслова, папи Римського.

7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
15.00 – Хресна Дорога в Лучицях
17.00 – Хресна Дорога з молитвами
до Божого Милосердя

СУБОТА - 26.03.2016
Заупокійна. Перенесення мощів св. Никифора,
патр. Царгородського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Сорокоусти

Репетиція хору відбудеться у середу о год. 18.00.
Запрошуємо.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
У вівторок о год. 18.00 запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді.
ЗАУПОКІЙНА СУБОТА
В найближчу суботу молимося за померлих з наших родин. Після Служби Божої будемо служити
Сорокоусти.
ДОПОМОГА УКРАЇНІ
За останній місяць до жертовної скриньки біля
ікони «Милосердя двері», на допомогу Україні
зібрано 1550 зл.. Гроші були передані Карітас
нашої Архиєпархії.
ЗБІРКА ПОЖЕРТВ
НА КВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ
У Великому пості традиційно проводимо збірку
на цвіти до «Божого гробу». Пожертви можна
вплачувати у пана церківника.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ
Сьогодні, о год. 17:00 в Народному домі, відбудеться Шевченківський концерт. Запрошуємо.
Об’єднання українців у Польщі Відділ у Перемишлі

У зв’язку з концертом, Пасії будуть служитися
о год. 16.00.
#FREE SAVCHENKO
Дирекція, вчителі та учні
Шашкевичівки запрошують на спільну молитву
в наміренні Надії Савченко
у понеділок, 21 березня,
о годині 8.45, у Архікатедральному Соборі.
Вихід з-під школи з портретами Надії Савченко о годині 8.15.
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