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Єва нг е л і є
ві д Ма те я
2 5 , 31 -4 6
Сказав Господь: Якже прийде Син Чоловічий
у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на
престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі
народи, і він відлучить їх одних від одних, як
пастух відлучує овець від козлів; і поставить
овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар
скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство,
що було приготоване вам від створення світу. Бо
я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви
мене напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли;
нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались
до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді
озвуться праведні до нього: Господи, коли ми
бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим
і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили
тебе недужим чи в тюрмі й прийшли до тебе?
А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам:
усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що
ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь
вічний, приготований дияволові й ангелам його;
бо голодував я, і ви не дали мені їсти; мав
спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви
мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули;
недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді
озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили
тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили?
А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви
не зро били одному з моїх братів найменших –
мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну
кару, а праведники – на життя вічне.

Коли побачиш бідного, дай милостиню.
Коли маєш ворога, примирися! Коли
побачиш свого друга щасливим,
не завидуй! Коли побачиш гарну жінку,
пройди мимо. Хай постяться не тільки
уста, але слух, зір, ноги, руки та всі
члени нашого тіла... Що за користь,
коли ми стримуємося від птиць і риби,
а гриземо і з'їдаємо братів.
Св. Іоан Золотоустий

Ап ос тол
І до Корин тя н
8 , 8 -9 ,2
Адже страва не зближує нас до Бога: коли не
їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких.
Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання,
як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління,
бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські
жертви? Таким то чином твоє знання погубить
немічного брата, за якого Христос помер. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите
сумління, ви грішите проти Христа.Тому, якщо
страва призводить брата мого до гріха, повік не
буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата.
Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я
Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє
діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то
бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним доказом мого апостольства.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.7) Розрушив Ти хрестом
твоїм смерть,* створив Ти розбійникові рай,*
мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість.
Слава: Кондак Тріоді: (г.1) Коли прийдеш,
Боже, на землю зо славою і затрепече все,*
а ріка вогненна потече перед судищем,* і книги
розгортаються,* і таємне з’являється,* – тоді
ізбав мене від вогню невгасимого* і сподоби
мене праворуч Тебе стати,* Судде найправедніший.
І нині: Богородичний: (г.1) Коли Гавриїл звіщав
Тобі, Діво: Радуйся,* з голосом воплочувався
Владика всіх* у Тобі, святім кивоті,* як рік праведний Давид:* Явилася Ти ширша небес,* що
поносила Створителя Твого.* Слава тому, що
вселився в Тебе,* слава Тому, що пройшов із
Тебе,* слава Тому, що висвободив нас різдвом
Твоїм.

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
добре й ліпше 18-27;

18 Життя самодостатнього й роботящого – солодке, та над одним і другим - скарбу знахідник.
19 Діти й будова міст ім'я увічнюють, але понад
те - винайдена мудрість; стада й засіви надають
поваги, та понад цим і тим - жінка бездоганна.
20 Вино та музика серце звеселяють, та понад
одним і другим - любов до мудрости. 21 Сопілка
й гарфа спів умилозвучують, та над одним і другим - любий голос. 22 Ласкавість і краса радують
око, та над цим і тим - зеленая нива. 23 Час до
часу стрічаються друг і товариш, та над цим
і тим - жінка з чоловіком. 24 За години скрути
брати й помічники, та понад цих і тих рятує добродійство. 25 Золото й срібло скріплюють
ноги, та понад це і те ціниться добра рада.
26 Багатство й сила додають відваги, та понад
це і те - страх Господній: як є страх Господній, то
нічого не бракує - з ним не треба й допомоги
шукати! 27 Острах Господній - наче рай благословенний, він краще захищає, ніж слава сама.
БДЖОЛА (8)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 8. Про владу і княжіння

Святий Василь. Часто безумство людей до
влади найгірших приставляє.
Князеві належить володіти: у скруті - розумом,
з ворогом - міццю, а до дружини - любов'ю.
Коли хочеш над іншими володарювати, то перш
учись сам собою володіти.
Платон. Велику владу приймати - великий
належить розум мати.
Муж розумний і мудрий хай не відступить од
влади. Беззаконство є розумного віддалити,
а беззаконного наблизити. Нерозумні ті, що
злою владою володіють. Люто є і гірко, як злі добрими володіють, а нерозумні - розумними.
Демосфен. Влада нерозумна - причиною зла
буває.
Плутарх. Притча говорить: дітям ножа не давай;
я ж речу: ні дітям багатства, ні мужам-невігласам силу і владу не можна давати.
Еврипід. Князі і судді не повинні піддаватись
умовлянням про виправдання чи осудження.
Олександр. Коли його спитали, який цар ліпший,
відповів: "Який військо дарами набуває, ворогів
вдячністю замирює, а слуг своєю кроткістю й любов'ю".
Кір. Як не є шляхетніший за всих сущих під ним,
хай не володарює.
Фукідід. Єство людське: завжди володарює над
слабшими за себе, а від сильних хорониться.

Агафон. Князю гідно три речі пам'ятати: перше що людьми править, друге - що закон йому від
Бога доручений, третє - влада ця тимчасова
і зотліє.
Епамінд з Фів зустрів багато воїв без доброго
воєводи й вигукнув: "Великий звір, а голови не
має".
Епіктет. Як хочеш дім свій добре улаштувати,
уподібнюйся спартанцю Лікургу. Той не стінами
обгородив місто, а мужністю тих, хто в ньому
мешкає, і тим зберіг їх честь до кінця. Ось так
і ти, не великими стовпами місто обгороджуй,
стіни високі не вибудовуй, а тих, хто тут живе,
собі примилуй, вірою і кроткістю зміцнюйся.
Муж розумний і мудрий хай не відкине владу.
Беззаконно ж бо розумного відсунути, а беззаконного наблизити. Нерозумні й ті, хто під владою
є злих. Люто й гірко, як злі над добрими панують
і невігласи над розумними.
Далі буде...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ПОСТУ
Олександер Шмеман

4. Страшний Суд (Неділя м’ясопусна)

Сьогоднішня неділя зветься м`ясопусна, оскільки
протягом тижня після неї Церква приписує частковий піст, утримання від м`яса. (...) Церква тепер
вже завершує приготування до того подвигу, що
його вона очікує від нас. Вона поступово вводить
нас в початок цього подвигу, знаючи нашу нестійкість, передбачаючи нашу духовну слабкість.
Напередодні цього дня, у Суботу м`ясопусну,
Церква творить загальне поминання усопших
(померлих, навіки заснулих) з надією воскресіння
і життя вічного. Це, безперечно, винятково важливий день церковної молитви за тих вірних
Церкви, що відійшли. Щоб зрозуміти значення
і зв`язок Посту й молитви за померлих, потрібно
найперше пригадати, що християнство є релігією любові. Христос передав Своїм апостолам
учення не про особисте, індивідуальне спасіння,
але дав їм нову заповідь — "любіть один одного". І додав: "По тому пізнають усі, що ви учні
Мої, як будете мати любов між собою". Отже,
любов є підвалиною, самим життям Церкви, котра, за словом Ігнатія Антиохійського, є "союзом
віри й любові", гріх же, навпаки, завжди є відсутністю любові, розділенням, роз’єднаністю, війною всіх проти всіх. (...)
Християнська любов — це "неможлива можливість" розгледіти Христа в іншій людині, хто б то
не був; в людині, котру Бог за своїм вічним і незбагненним промислом вирішив ввести в моє
життя, бодай на кілька миттєвостей, не лише як
привід для "доброго діла" або філантропічної
вправи, але як початок вічного спілкування з Самим Богом. Насправді любов якраз і є тією таємничою силою, яка крізь все зовнішнє, випадкове
в іншій людині — її вигляд, соціальне становище, етнічне походження, інтелектуальні здібності

— досягає душі, єдиного особистого кореня
людської істоти, частини Бога у ній. Бог любить
кожну людину, оскільки Він один знає неоціненний і абсолютний скарб, душу, людську особистість, яку Він дарував кожній людині. Таким чином, християнська любов стає участю у цьому
божественному віданні і даром божественної
любові. Любов не буває безособовою, оскільки
вона є якраз чудесним одкровенням особистості
в окремій людині, особистого і єдиного посеред
спільного, звичайного. Це одкровення того, що
в ній гідне любові, що дане їй Богом. (…)
Притча про Страшний Суд мовить про християнську любов. Не кожен з нас покликаний працювати для людства, але кожен отримав дар
і благодать любові Христової. Ми знаємо, що всі
люди потребують цієї особистої любові, визнання
їхньої власно єдиної неповторної душі, в якій все
творіння Боже відображається неповторно унікально. Нам також відомо, що у світі є хворі,
голодні, яким було відмовлено в такій особистій
любові. І врешті-решт ми знаємо, що яким би
вузьким та обмеженим не було наше власне
існування, на кожного з нас покладено відповідальність за якусь крихітну часточку Царства
Небесного, саме завдяки тому, що ми маємо цей
дар любові Христової. Таким чином, ми будемо
судимі за те, чи взяли ми на себе цю відповідальність, виявили милосердну таку любов чи
відмовили в ній. Бо "що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих, — те Мені ви
вчинили" (Мт. 25:40).
РЕПРЕСИВНІ МЕХАНІЗМИ 1946 РОКУ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ РОСІЄЮ ДО ТЕПЕР
Росія перейняла репресивні методи від радянської тоталітарної системи. Важливо знати методику дії репресивного апарату, механізми якого
до цього часу діють в Росії, щоб добре усвідомити те, що зараз відбувається в Україні і називається «гібридною війною».
Про це 4 березня у Києві під час презентації виставки «До світла воскресіння крізь терни катакомб» говорив історик Володимир В'ятрович, керівник Інституту національної пам’яті, проводячи
у дні 70-х роковин Львівського Псевдособору
(1946) аналогію між спробою ліквідації УГКЦ
і сьогоднішньою агресією Росії.
«Буквально з перших тижнів у існування радянської влади на західній Україні розпочинається
розгортання репресивної політики проти УГКЦ,
як національної Церкви. Ці процеси пришвидшилися після смерті у 44 році Митрополита Шептицького і завершилися Псевдособором 1946 року. Це не просто сумна сторінка нашої історії, яку
треба пам’ятати, це те, що потрібно вивчати,
щоб розуміти механізми дії радянської тоталітарної системи, які застосовуються і сьогодні. Це
класичний приклад того, що сьогодні називається
«гібридною війною», це класичний приклад того,
як застосовують примуси, репресії та інформаційні провокації. Якщо подивитися як тоді, у 1946

році, на Псевдособорі у Львові голосували з підняттям рук і оглядкою по сторонах, то згадаємо
кримський референдум 2014 року, як відбувалося голосування у анексованому Криму. Репресивні механізми 1946 року застосовуються Росією до тепер. Суспільство наївне і сліпе в тому,
як ним маніпулюють з боку Росії в сфері політики
і духовності. Це продовжується, починаючи з 40-х
років», – наголосив Володимир В'ятрович.
ГОДИНА МИЛОСЕРДЯ
У кожну п’ятницю, о год. 17.00, молимося перед
копією ікони «Милосердя двері», в рамках проголошненого Року Милосердя.
Біля ікони знаходиться жертовна скринька, до
якої можна скласти свою грошову допомогу потерпілим від війни в Україні.
БІБЛІЙНА КАТЕХИЗА
У суботу, 12 березня, відбудеться чергова,
зустріч з Божим Словом, яку проведе о. Проф.
Дарій Дзядош. Зустріч розпочнемо о год. 16.30
Молебнем до Пресвятої Богородиці. Опісля
конференція.
НЕДІЛЯ СИРОПУСНА
Наступна неділя називається Сиропусною, а також неділею прощення. Це останній день перед
початком Великого Посту. В місце вечірньої
Служби Божої розпочинаємо служити Пасії Чин Божественних Страстей Христових.
МОЛИТВА ЗА БАТЬКІВЩИНУ
Мати Божа - Неустанної Помочі, Царице Неба
і Землі і „Милосердя Двері” допоможи нам побороти зло в Україні і цілому світі!
Заохочуємо усіх вірних християн, щоб у кожну
неділю по ранішній Службі Божій долучалися до
молитовної групи і разом відмовляли одну 10-ку
вервиці, роздумуючи почергові таїнства.
Молімося, щоб наша Батьківщина, була вірна
Господу Богу і Св. Євангелію.
Щоб наша молитва допомогла Божій Матері та
Святому Духові очистити і захоронити Україну
від зла, а Милосердний і Добрий Господь Бог
мав її безнастанно у своїй опіці.
Християнська Марійська Дружина
при УГКЦ у Перемишлі

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
Місяць лютий: НН – 200 зл., Білянська Любомира – 100 зл., Мричко Володимир – 100 зл.,
НН – 100 зл., Маркевич Ольга – 100 зл., Ремеза
Софія – 50 зл., Боднарська Ірина та Іван – 100 зл.,
Чопко Тереза – 100 зл., Дробенко Петро – 100 зл.,
Данилець Марія – 100 зл., Колач Тереза і Мирослав – 500 зл., Тихоцький Стефан – 100 зл.,
Козак Катерина – 100 зл..

СУБОТА - 12.03.2016
Субота сиропусна. Всіх преподобних отців,
що в подвизі просіяли. Прп. ісп. Василія, спосника
Прокопового.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
16.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ - 06.03.2016 – глас 7
Неділя м’ясопусна; про Страшний суд.
Віднайдення чесних мощів свв. мчч., що в Євгенії.

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 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 07.03.2016
Тиждень сиропусний
Св. свщмч. Полікарпа, єп. Смирнського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 08.03.2016
+ Перше і друге знайдення чесної голови св. славного
прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

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

СЕРЕДА - 09.03.2016
Св. Тарасія, архиєп. Царгородського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 10.03.2016
Св. Порфирія, єп. Газського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

НЕДІЛЯ - 13.03.2016 – глас 8
Неділя сиропусна. Прощення. Спомин Адамового
вигнання.
Віднайдення чесних мощів свв. мчч., що в Євгенії.

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
Репетиція хору відбудеться у середу о год. 18.00.
Запрошуємо.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після вечірньої Служби
Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі
дорослих.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
У вівторок о год. 18.00 запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді.
ПАНАХИДА В ПАВЛОКОМІ
Сьогодні на цвинтарі в Павлокомі буде служитися панахида за загиблих у цьому селі. Опісля
переїдемо на молитву до церкви в Явірнику Руському. Виїзд автобуса з вул. Вільсона о год.
11:00. Ціна за проїзд залежить від кількості зголошень.
ОУП у Перемишлі

КОНЦЕРТ В НАРОДНОМУ ДОМІ

П'ЯТНИЦЯ - 11.03.2016
Прп. ісп. Прокопія Декаполіта.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Година Милосердя
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Сьогодні запрошуємо до Народного дому на
концерт дитячого танцювального ансамблю Веселі нотки зі Львова. Початок о год. 18:00. Вхід
вільний.
ОУП у Перемишлі

ЛЬВІВСЬКИЙ ПСЕВДОСОБОР 1946 РОКУ
У вівторок 8 березня виповнюється 70 років від
так званого Львівського Собору 1946 року, на
котрому фактично було ліквідовано УГКЦ.
Після Служби Божої відслужимо Панахиди
за всі жертви тих подій.

