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Рік XXІV

4 квітня 2016
Неділя 3-а Великого посту.
Хрестопоклонна.
Глас 3
Прп. ісп. Якова, єп. Катанського.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма рка
8 , 3 4 -9, 1
Сказав Господь: Хто хоче за Мною іти, нехай відречеться себе, візьме хрест свій, і за Мною іде.
Бо якщо хто хоче душу свою спасти, погубить її,
а хто погубить душу свою Мене ради і Євангелія,
той спасе її. Яка бо користь людині, коли й увесь
світ здобуде, і занапастить душу свою? Або, що
дасть чоловік взамін за душу свою? Бо якщо хто
постидається Мене і Моїх слів у роді цім, перелюбодійнім і грішнім, і Син Людський постидається
його, коли прийде у славі Отця Свого з ангелами
святими. І сказав їм: Істинно кажу вам, що є деякі
з тут стоячих, які не зазнають смерти, аж поки не
побачать Царства Божого, що прийшло у силі.

Ап ос тол
до Євре їв
4 , 1 4 -5, 6
Браття, маючи, великого Архиєрея, що пройшов
небо, Ісуса, Сина Божого, тримаймося твердо
віровизнання. Бо ми не маємо такого Архиєрея,
Який не міг би співчувати нашим недугам: Він же
ж зазнав усього, подібно як і ми, крім гріха.
Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милосердя і знайти ласку на
своєчасну поміч. Кожен бо архиєрей, узятий
з-поміж людей, настановляється для людей
у справах Божих, щоб приносив дари та жертви
за гріхи; щоб міг співчувати невіжам і заблудам,
бо й сам він неміччю охоплений, і тому має як
за людей, так і за себе самого приносити жертви
за гріхи. Чести ж цієї ніхто не бере сам собі,
лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так
і Христос Сам Собі не присвоїв славу стати
Архиєреєм, бо вона від Того, Який до Нього
мовив: Ти мій Син, Я сьогодні родив Тебе. Як
і на іншому місці каже: Ти священик навіки по
чину Мелхиседека.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.3) Нехай веселиться
небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив
владу рукою своєю Господь,* подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став,* з безодні
аду ізбавив нас і подав світові велику милість.
Тропар Хресту: (г.1) Спаси, Господи, людей
Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги
благовірному народові на супротивників даруй*
і хрестом Твоїм* охорони люд Твій.
Кондак воскресний: (г.3) Воскрес Ти днесь із
гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із врат смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,*
а разом пророки з патріархами неперестанно
оспівують* божественну могутність влади Твоєї.

Розп’яття. Ікона 2 пол. 16 ст.; с. Вовче Львівщина

Слава, І нині: Кондак святому: (г.7) Вже полум’яне оружжя не охороняє врат єдемських,* на
Нього бо прийшло преславне погашення –
Древо хресне;* смерти жало і адову перемогу
прогнано,* і став Ти, Спасе мій,* перед тими,
що в аді, кличучи:* Увійдіть знову в рай.

«Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її,
а хто згубить душу свою ради Мене та Євангелії, той її збереже»

Можна, звичайно, шукати полегшеного тлумачення цих слів. Можна припускати, що йдеться тут
не про безсмертну душу, а про земне життя. Так звичайно і пояснюють коментатори: «Той, хто
прагне вічного життя, має бути готовий пожертвувати своїм земним життям за Христа».
Але межі ризику, до яких закликає Христос, здаються ширшими. Бо що означало для тогочасних
євреїв нести хрест? Не просто готовність іти на смерть, причому на смерть надзвичайно
жорстоку. Це була ще й ганебна, рабська страта, на яку в Римській імперії засуджували бунтівних
рабів. Жоден суд не мав права засуджувати на розп’яття римлянина. Та є ще один нюанс. Апостол
Павло в посланні до галатів нагадує нам деталь, про яку неюдеї часто не мають уявлення або
забувають: «Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: “Проклятий усякий, хто висить на дереві”» (Гал. 3:13).
Отже, смерть на хресті означала Боже прокляття для повішеного. За віруваннями юдеїв, така
ганебна смерть ставила під сумнів майбутнє повішеного або розіп’ятого. Зважитися на хресну
смерть – означало бути готовим потрапити під людський осуд, порушити усталені звичаї,
ввійти в конфлікт з оточенням.
Христос вчить нас ризикувати, кидати виклик узвичаєному способові життя й традиціям задля
тієї вищої мети, яку визначає Його власна присутність у нашому житті.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
жінки 12-14; похвальне слово Творцеві 15-25;

12 Не задивляйсь на вроду ніякої людини, не
дозволяй собі з жінками сидіти: 13 бо від одежі
міль виходить, а від жінки - злоба жіноча. 14 Краще чоловік лукавий, ніж споглядно добра жінка:
жінка бо наводить ганьбу і сором. 15 Тепер же
згадаю про діла Господні й оповім те, що я бачив:
Господніми словами його діла здійснились.
16 Сонце, що світить, - на все споглядає, і твір
Господній повен його слави. 17 Своїм святим
Господь не зізволив оповісти про всі свої чудеса,
що їх Господь Вседержитель укріпив, щоб усе
тривало в його величі міцно. 18 Дослідив він
безодню і серце людське, він прознає їхні наміри
потаємні, бо кожним знанням Всевишній володіє, то й передбачає знаки часу. 19 Вік сповіщає
минуле й майбутнє, і сліди викриває речей прихованих. 20 Ніяка думка його не минає, ніяке
слово від нього не сховається. 21 Мудрістю своєю діла величні він оздобив, - він бо існує від
віку до віку: йому не додано нічого, а й нічого не
віднято, і ніякого дорадника він не потребує.
22 Любі всі чисто його діла, але ж те, що з них
видно - то лише іскра! 23 Усе воно живе й перебуває повіки, для кожної потреби, - і все йому
слухняне! 24 Усе йде до пари, одне проти
одного, - він недостатнім не створив нічого.
25 Одне покріплює доброту другого, - тож хто
насититься, на його велич споглядаючи?
БДЖОЛА (12)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 13. Про помірність

Не той багатий, хто багато має, а той, хто не
потребує того, що вже має.
Ліпше хліб з сіллю у тиші та без печалі, ніж жадання наїдків багатоцінних з безладдям і з жахом.

Нил рече. Міра наживанню є потреба тілесна,
а хто переступить її, то безчинства собі набуде
великого.
Климент. Усе надмірне капосне.
Плутарх. Привчай тіло до важкого життя: хто
малого потребує, велике найде.
Сократ. Коли його спитали, кого вважати найбагатшим з усіх, сказав: "Хто малим задовольняється".
Далі буде...

ТАК ПОЧИНАЄТЬСЯ ПОКАЯННЯ
Калліст (Уер)

Бачення краси, а не потворності; усвідомлення
Божої слави, а не власної убогості - так починається покаяння. "Блаженні засмучені, бо будуть
утішені" (Мт 5,5): покаяння означає не лише
оплакування власних гріхів, а й "утішення" (paraclesis), яке приходить разом із упевненістю
у Божому прощенні. "Велике розуміння" чи "зміна
розуму" означають, що покаяння складається
саме з цього: з усвідомлення, що світло світить
у темряві, і що темрява не пойняла його (Йо 1,5).
Іншими словами, покаятися — це усвідомити,
що поряд зі злом є добро, а поряд із ненавистю
— любов; і також переконатися, що добро сильніше, повірити, що остаточну перемогу здобуде
любов. Той, хто кається, приймає як диво Божу
силу прощення гріхів. І, як тільки ми прийняли це
диво, минуле вже не є для нас нестерпним тягарем, бо ми більше не сприймаємо минуле як
таке, що не можна змінити. Боже прощення розриває причинно-наслідковий зв'язок, розв'язує
вузли в нашому серці, що їх самі ми не здатні
розплутати.
Багато хто шкодує за своїми минулими вчинками,
говорячи у відчаї: "Я не можу пробачити собі того,
що скоїв". Нездатні пробачити собі, вони також
не спроможні повірити, що прощені Богом та іншими людьми. Такі люди, незважаючи на глибину страждання, ще не почали каятись. Вони

не досягли "великого розуміння", коли людина
знає, що любов всепереможна. Вони ще не
дійшли "зміни розуму", яка полягає у тому, щоб
сказати собі: "Бог прийняв мене; і мені потрібно
прийняти той факт, що Бог прийняв мене".
У цьому суть покаяння.
НОВИЙ ІГУМЕН ВАСИЛІЯНСЬКОГО
МОНАСТИРЯ У ПЕРЕМИШЛІ
Декретом Протоігумена Провінції Покрова Пресвятої Богородиці в Польщі ієром. Миколая Козіцького, ЧСВВ, 20 березня 2016 року ієром. Дмитрія Гарасима, ЧСВВ, поставлено на уряд ігумена монастиря Співстраждання Пресвятої Богородиці у місті Перемишлі.
З цієї нагоди бажаємо новообраному ієром.,
ігумену Димитрію, щедрих Божих ласк, радості
і вдоволення з праці, яку він буде виконувати
для Церкви та Чину Святого Василя Великого.
www.bazylianie.pl

…Ти соромишся і червонієш, коли треба

сказати свої гріхи. Соромся краще
грішити, ніж сповідатися. Подумай:
якщо не буде принесена сповідь тут,
то все буде сповідатися там перед
цілим всесвітом. Де більше муки?
Де більше сорому? На ділі ми відважні
та безсоромні, а коли повинні сповідатися,
тоді соромимося і відкладаємо.
Преподобний Єфрем Сирін

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
КОНЦЕРТ ХОРУ ВОСКРЕСІННЯ
У четвер, 7 квітня відзначаємо Богородичний
празник, Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Порядок богослужень святочний.
О год. 17.00 під час Святої Літургії співатиме
хор «Воскресіння» з Івано-Франківська, після
Святої Літургії виконає страсні пісні.
БІБЛІЙНА КАТЕХИЗА
У суботу, 9 квітня, відбудеться чергова, зустріч
з Божим Словом, яку проведе о. Проф. Дарій
Дзядош. Зустріч розпочнемо о год. 16.30 Молебнем. Опісля конференція. Запрошуємо.
ПОДЯКА
Консисторія Перемисько-Варшавської Архієпархії
дякує пані Марії Макар за передачу до Архіву
Консисторії пам’яткової медалі з зображенням
Катедрального Собору з 1886 року, яку для нашої Церкви залишила бл. пам. Ірена Левицька.
Консисторія Перемисько-Варшавської Архієпархії

ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ
В цьому році Великопосні реколекції (Говіння)
проведемо в днях 14–17 квітня.
Розклад реколекцій:
Четвер - 14.04.2015
9.00 – Служба Божа з наукою
11.00 – Служба Божа з наукою в Лучицях
11.00 – Наука для дітей (у храмі)
11.45 – Служба Божа для дітей та молоді
12.45 – Наука для молоді (у храмі)
17.00 – Служба Божа з наукою
П'ятниця - 15.04.2015
11.00 – Служба Божа з наукою у Пралківцях
11.00 – Наука для дітей (у храмі)
11.45 – Служба Божа для дітей та молоді
12.45 – Наука для молоді (у храмі)
17.00 – Служба Божа з наукою
18.00 – Хресна Дорога
Субота - 16.04.2015
8.15 – Акафіст до Пресвятої Богородиці
9.00 – Служба Божа з наукою
11.00 – Служба Божа з наукою в Лучицях
17.00 – Служба Божа з наукою
Неділя - 17.05.2015
8.00 – Служба Божа в Лучицях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа св. Василія Великого
11.00 – Служба Божа св. Василія Великого
17.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових
ЗБІРКА НА КВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ
У Великому пості традиційно проводимо збірку
на цвіти до «Божого гробу». Пожертви можна
вплачувати у пана церківника.
ЗАПРОШЕННЯ НА ПРОГУЛЬКУ
Шановна громадо! 9 квітня 2016 року «Українське вчительське товариство» планує прогульку
до Миколаєва на Львівщині з метою відвідин
Меморіального музею Уляни Кравченко. На зворотньому шляху до Перемишля передбачаємо
відвідини одного з театрів у Львові – залежно від
репертуару. Виїзд з Перемишля год. 7.00 (з-під
Народного Дому) – поворот у вечірніх годинах –
після вистави.
Охочих, просимо зголошувати свою участь до
4 квітня 2016 року:
- у бюро «Народного дому», тел. 16 678 60 39;
- у Школі ім. М. Шашкевича, тел. 16 678 53 47;
Організатор: Марія Фіцак

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

НЕДІЛЯ - 10.04.2016 – глас 4
4-а Великого посту. Преп. Йоана Ліствичника.
Прп. Іларіона Нового. Св. Стефана, чудотворця.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

6.50 – Літургія св. Василія Великого в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Літургія св. Василія Великого
11.00 – Літургія св. Василія Великого
11.00 – Літургія св. Василія Великого в Лучицях
17.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

НЕДІЛЯ - 03.04.2016 – глас 3
3-а Великого посту. Хрестопоклонна.
Прп. ісп. Якова, єп. Катанського.

6.50 – Літургія св. Василія Великого в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Літургія св. Василія Великого
11.00 – Літургія св. Василія Великого
11.00 – Літургія св. Василія Великого в Лучицях
17.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових

ПОНЕДІЛОК - 04.04.2016
Св. свщмч. Василія, пресвітера.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
9.00 – Літургія Передосвячених Дарів

ВІВТОРОК - 05.04.2016
Св. прпмч. Нікона і двохсот учнів його, з ним
замучених.

6.50 – Літургія св. Іоана Золотоустого в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів

СЕРЕДА - 06.04.2016
Прп. Захарії. Св. Артемона, єп. Селевкії Пісідійської.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
17.00 – Акафіст до Пресвятої Богородиці

Репетиція хору відбудеться у середу о год. 18.00.
Запрошуємо.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
Сьогодні о год. 12.30 (після Служби Божої)
запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Пасії) запрошуємо
на душпастирські зустрічі дорослих.
СІМЕЙНЕ ПИСАНКУВАННЯ ДО ВЕЛИКОДНЯ
Запрошуємо на сімейне писання писанок у неділі Великого Посту – 3, 10, 17 і 24 квітня 2016
року о год. 12.30 (після Святої Літургії), в залі
над церквою. Все необхідне забезпечуємо.
с. Оксана

ЗАУПОКІЙНА СУБОТА
В найближчу суботу молимося за померлих з наших родин. Після Служби Божої будемо служити
Сорокоусти.
З сумом сповіщаємо, що 26 березня 2016 року, упокоїлася в Бозі, блаженної пам'яті:

ЧЕТВЕР - 07.04.2016
Благовіщення Пресвятої Владичиці Нашої
Богородиці.

6.50 – Літургія св. Іоана Золотоустого в Пралківцях
8.15 – Утреня
7.30 – Літургія св. Іоана Золотоустого
17.00 – Літургія св. Іоана Золотоустого

П'ЯТНИЦЯ - 08.04.2016
Собор архангела Гавриїла.

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

СУБОТА - 09.04.2016
Заупокійна. Св. Матрони, що в Солуні.

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

Р.

Б.

Марія Козак
Похорон Покійної відбувся у середу 30 березня 2016
року на цвинтарі в с. Гребінне.
Душу померлої Марії поручаємо вашій пам'яті та молитвам. Родині та усім знайомим і приятелям покійної
Марії висловлюємо наше щире співчуття.

Сотвори Господи Їй вічну пам'ять!
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