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Єва нг е л і є
ві д Ма рка
9 , 1 7 -31
В той час один чоловік прийшов до Ісуса і, кланяючись Йому, сказав: Учителю, я привів до Тебе
мого сина, що має німого духа. І де коли-небудь
схопить його, кидає його, і піну точить, і скрегоче
зубами своїми, і ціпеніє. Я сказав ученикам Твоїм, щоб вигнали його, і не змогли. Він же, відповідаючи, сказав йому: О, роде невірний, доки
буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його
до Мене. І привели. А як побачив Ісуса, нараз
дух стряс ним; і він, упавши на землю, валявся
і точив піну. І запитав отця його: Скільки це літ,
відколи це йому сталося? А той сказав: 3 дитинства. І багато разів кинув його в огонь і в води, щоб його погубити. Але, коли що можеш, поможи нам, змилосердившись над нами. А Ісус
сказав йому: Якщо можеш? Усе можливе віруючому. І зараз скликнувши, батько хлоп'яти зі сльозами сказав: Вірую, Господи, поможи моєму невірству! Побачивши ж Ісус, що збігається народ,
заборонив духові нечистому, кажучи йому: Духу
німий і глухий, кажу тобі: Вийди з нього і не
входь більше в нього! І, закричавши та сильно
ним стрясши, вийшов з нього. І став наче мертвий, так що багато говорило, що він помер.
А Ісус, взявши його за руку, підняв, і він встав.
І коли ввійшов в дім, то ученики спитали Ісуса на
самоті: Чому ми не змогли вигнати його? І сказав
їм: Цей рід нічим не може вийти, як тільки молитвою і постом. І вийшовши звідти, ішли через
Галилею; і Він не хотів, щоб хто знав. Бо навчав
Своїх учнів і говорив їм, що Син Людський
виданий буде в руки людям, і вб'ють Його, і, вбитий, Він на третій день воскресне.

ЗАПРОШУЄМО
НА ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ
які відбудуться у нашому соборі
в днях 14-17.04.2016 року
проповідники: о. д-р Роман Шафран
і о. Ігор Дмитерко
(подробиці на останній сторінці)

Ап ос тол
до Євре їв
6 , 1 3 -20
Браття, Бог, коли давав Авраамові обітницю, не
маючи поклястися ніким вищим, поклявся Самим Собою, кажучи: Поблагословлю тебе щедро
і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій
терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться
більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що рішення Його волі незмінне,
вжив клятви, щоб двома незмінними речами,
в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми
мали сильну потіху, ми, що прибігли прийняти
призначену нам надію. В Ньому маємо неначе
якір душі, безпечний та міцний, що входить аж
до середини за завісу, куди ввійшов за нас як
предтеча Ісус, ставши Архиєреєм повіки, по чину
Мелхиседека.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.4) Світлую воскресення
проповідь* від ангела взнавши, Господні учениці,*
і прадідне осудження відкинувши,* апостолам,
хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес
Христос Бог,* даруючи світові велику милість.
Тропар Преподобному: (г.1) Пустинним жителем
і в тілі ангелом,* і чудотворцем показав Ти себе,
богоносний отче наш Йоане.* Постом, чуванням,
молитвою небесні дарування прийнявши,* зціляєш недужих і душі, що з вірою прибігають до
Тебе.* Слава Тому, що дав Тобі кріпость,* слава
Тому, що вінчав Тебе,* слава Тому, що діє тобою
всім зцілення.
Слава: Кондак Преподобному: (г.4) На висоті правдивої повздержности* Господь Тебе поставив, як
звізду необманну,* що просвічує світокраї,* наставнику Йоане, отче наш.
І нині: Богородичний: (г.4) Йоаким і Анна з неслави
бездітности* і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста,* у святім різдві Твоїм.*
Його празнують люди Твої,* з провини прогрішень
ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна родить
Богородицю* і кормительку життя нашого.

Чому саме цей уривок зараз читається нам (Мк. 9:17-31)? Бо в нас може з’явитися під час цієї
першої половини посту, яку ми подолали, уявлення про церковний простір як про щось таке
ізольоване, відокремлене. Добре бути нам тут! Нормальній людині завжди, коли вона приходить
до церкви, навіть коли приходить випадково, стає відчутною особливість цього простору, його
захищеність. І ця людина прагне уявити його таким собі віртуальним світом, оазою, в якій вона
може заховатися від усіх проблем цього світу.
Тим більше, коли ми частіше починаємо ходити до церкви в піст, коли більше приділяємо уваги
молитві, то в нас повинна зродитися жага молитви. Але разом із тим може прийти і облудливий
настрій, який відштовхує від нас проблеми цього світу, яких ми не хочемо бачити. Ми хочемо
замкнутися в цьому світі молитви, уявляючи його як якийсь інакший, нецьогосвітній, який
допомагає нам захиститися, врятуватися від всього того, що нас турбує.
На перший погляд здається, що нічого в цьому поганого немає. Бо ж справді, ми в піст намагаємося вимкнути телевізор і вмикати його тільки на якісь серйозні пізнавальні або інформаційні
програми. Ми намагаємося менше перейматися різного роду порожніми розмовами. Але чи означає
це, що християнин у молитві під час посту, на Літургії повинен відчувати себе відірваним від світу? Ні. Бо він залишається молитовником за цей світ! Бо Церква покликана не тікати від світу,
не виводити людей кудись у віддалений простір, а бути розчиною – закваскою, яка змінює цей
світ, ферментує його, допомагає тому доброму, що в нас є, перемагати зло. Недарма Христос
навчає Своїх учнів: «Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту» (Мк. 9:29).
Не для того ми йдемо в церкву, щоб не помічати, що діється довкола, а щоб знаходити в ній
зброю, якою змінювати цей світ. А ця зброя – добро і любов. Ця зброя – прощення. А найпотужніша
зброя – це християнська аскеза! Це те, що допомагає нам зберегти від розтлінного впливу світу
свій внутрішній світ.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
Сонце 1-5; місяць 6-8; зорі 9-10; веселка 11-12;

1 Пишнота висот - чистая твердь, вигляд небозводу - видіння слави! 2. Висхідне сонце звіщає на сході; яка бо предивна Всевишнього споруда! 3 Стоячи опівдні, висушує землю, - і хто бо
встоїться перед його жаром? 4 Вогонь роздмухують, щоб жар здобути, та сонце палить гори
утроє більше! Воно випаровує вогненну пару
і блискучим промінням очі сліпить. 5 Великий
Господь, що його створив, теж на слово його
воно мчить своїм шляхом. 6 Та й місяць завжди
о своїй порі визначає часи - знак відвічний,
7 Місяць вказує пору святкувань - світило, що
зменшується, аж поки не зникне. 8 Від нього
місяць має свою назву, він дивно зростає при
своїх відмінах - знамено небесного війська, що
світить на горній тверді. 9 Оздоба небес - яснії
зорі, світляна прикраса в Господніх висотах:
10 словом Святого стоять за його велінням і не
змінюються на чатах своїх. 11 Поглянь на веселку й благослови її Творця: у своєму сяйві вона
бо прекрасна! 12 Оперізує небо луком осяйним:
її бо нап'яли руки Всевишнього.
БДЖОЛА (13)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 14. Про молитву

Перше молись за спільне спасіння, а згодом за
своє.
Епікур 32 рече. Якби дослухався Бог молитов
усіх людей і сотворив би відповідно до моління
їх, то весь рід людський загинув би, бо багато
зла одне одному вимолюють.

Златоуст сказав. Хіба ж не зле це, коли просимо у Бога кращого, а самі не силуємося творити добро, що його так Бог любить
Далі буде...

НАС ТУТ ТІЛЬКИ ТРОЄ
Калліст (Уер)

"Нас тут тільки троє" — священик, сповідальник
та Христос Цілитель. Що чинить кожен з цих
трьох, і чия дія є найважливішою? Багато хто
надає найбільшого значення діям священика,
його словам поради і підтримки, і якщо священик
не говорить чогось визначного чи вражаючого,
вони схильні вважати, що нічого або майже нічого не досягли. Або ж вони переоцінюють іншу
сторону, те, що роблять вони самі. Їм здається,
що вони мають бути дуже схвильовані на емоційному рівні, хоча, як вже зазначалось, емоції не є
найважливішою частиною покаяння. І оскільки ці
люди здебільшого приділяють увагу власним зусиллям, вони наражаються на небезпеку сприйняти Цілителя як суворого і неприязного, а сповідь вважають чимось таким, через що потрібно
пройти; чимось необхідним, але неприємним,
наче холодний душ. Але насправді найважливішою є дія Бога, а не священика чи сповідальника. Хоча сповідальник повинен підготуватися,
уважно переглянувши свої вчинки та свою свідомість, зрештою, він приходить на сповідь з порожніми руками, безпорадний, не здатний зцілити
себе сам, звертаючись за зціленням до інших.
І той інший, до кого він звертається по допомогу
— не священик, а Бог. Священик — лише свідок
перед Богом за те, що ми маємо сказати. Він не
більше, ніж "Господній служитель", який вводить
нас до Божої присутності. Якщо скористатися
іншою аналогією, він просто працівник лікарняної приймальні або асистент в операційному залі,

тоді як хірург — це Сам Бог. Сповідаються Христу,
а не священику ("Христос стоїть тут невидимий,
приймаючи сповідь твою"); і саме від Христа,
а не від священика ми приймаємо прощення ("ти
отримаєш прощення від Господа нашого Ісуса
Христа").
Коли ми усвідомлюємо сповідь насамперед як
дію Христа, а не нашу власну, то сприймаємо таїнство покаяння набагато позитивніше. Це досвід
Божої цілющої любові та прощення, а не лише
нашого розпаду та слабкості. Ми побачимо не
тільки блудного сина, що повільно і втомлено
плететься довгою дорогою додому, а й батька,
який, угледівши сина ще здалеку, біжить йому
назустріч (Лк 15.20).
ГЛАВА УГКЦ: «ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ
МИ МАЄМО ПРОЙТИ ШЛЯХ ПРОЩЕННЯ
НАШИМ ВОРОГАМ»
Соціологи стверджують, що за останній рік нечувано зросла згуртованість українського суспільства і відчуття єдності в нашому народі. Одначе
єдність, щоб бути тривалою, не може ґрунтуватися лише на консолідації перед лицем небезпеки та зовнішньої загрози. Вона має базуватися
на глибших і міцніших фундаментах, якими є
почуття солідарності, відповідальність за спільну
спадщину предків, вдячність за приналежність
до великого духом і благородного у своїх прагненнях народу.
Про це йдеться у Посланні Глави УГКЦ Патріарха Святослава до духовенства і вірних УГКЦ
та всіх людей доброї волі з нагоди Року Божого
милосердя.
Предстоятель УГКЦ вважає, що у Святому році
Божого милосердя слід також просити в Господа
ласки зміцнення нашої національної єдності через працю над внутрішньо-українським примиренням і поєднанням. Наші вороги впродовж історії не раз намагалися розділити українську землю, розсварити і роз’єднати наш народ. Якщо їм
це вдавалося, народ у своїх визвольних змаганнях зазнавав поразки, а держава потрапляла
в занепад і руїну. Нам слід пройти до кінця важкий, але визвольний шлях пізнання історичної
правди, щоб звільнитися від накинених нам чужинцями штампів, від ідеологічних нашарувань
та історичних стереотипів минулого.
Водночас він звертає увагу на примирення між
народами.
«Цей заклик для нас, українців, – вважає Архиєрей, – є актуальним як ніколи раніше. Може, хтось
скаже, що говорити про примирення під час війни ще надто рано, не на часі. Адже до давніх і ще
не очищених взаємним прощенням та примиренням історичних ран додалися нові несправедливості, нові кривди. Хтось скаже, як можна
примиритися із сусідом, який не те що не вибачився досі за минулі кривди, а й знову атакує
та сіє в нашому домі спустошення і смерть?
Однак прощення зовсім не означає схвалення

дій кривдника чи потурання його злочинам. Прощення означає перемогу над ворогом у власному
серці через недопущення до власного нутра сліпої ненависті й бажання помсти. Милосердя
і справедливість не суперечать одне одному,
а радше зумовлюють і доповнюють одне одного,
щоб осягнути в досконалій любові свій найвищий вимір».
ЗАПРОШУЄМО ДО МАЛКОВИЧ І ПИСКОРОВИЧ
У неділю 17 квітня запрошуємо на панахиди за
загиблих українців:
1) о год. 14.00 у Малковичах,
2) о год. 15.30 у Пискоровичах.
Якщо збереться відповідна кількість осіб, то буде
замовлений автобус, який виїде о 13:30 з зупинки
при вул. Вільсона. Оплата за проїзд залежна від
кількості осіб. Замовлення місць до 14 квітня за
номером 16 678 60 39.
У Пискоровичах буде нагода подивитися нову
греко-католицьку каплицю. Сердечно запрошуємо.
ОУП у Перемишлі

ПРОЩА ДО ЛАГЕВНИКІВ З НАГОДИ РОКУ
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
Запрошуємо на прощу до Санктурію Божого Милосердя біля Кракова, яка відбудеться 21 травня 2016 року. У прощі з нагоди Року Милосердя
візьмуть участь вірні з Польщі та Словаччини.
Виїзд з Перемишля о 5.00 годині ранком. Виїзд
з Лагевників біля 17.00 години.
Охочих на прощу просимо зголошуватися до:
голови парафіяльної ради Богдана Поповича
або до пароха отця Богдана Степана.
При записуванні треба подати свої дані (конечно
PESEL), які потрібні до убезпечення та 50. зл.
(кошти за переїзд до Лагевників).
Програма прощі:
9.00 – привітанна паломників в храмі Божого
Милосердя кардиналом Станіславом Дзівішом.
9.15 – Акафіст в наміренні родин (по-українські
та словацькі)
10.30 – Архієрейська Служба Божа (по-старословянські)
12.30 – Перерва на обід та індивідуальну молитву (можливість відвідин Центру ім. св. Івана
Павла ІІ та навідання мощів св. Фаустини).
14.30 – Молебень до Божого Милосердя та наука
про милосердя в каплиці Всіх Святих українського народу (науку голосить Преосвященний
Володимир Роман Ющак).
Після Молебню Владики поблагословлять паломників та наділять вісіх ювілейним відпустом.

Ось різноманітна пожива Божа:
стриманість, піст, чування,
сумлінна молитва, смиренна покора
- усе це миліше Господеві
від численних жертв.
Св. Єфрем Сирійський

СУБОТА - 16.04.2016
Акафістова. Реколекції. Прп. ісп. Микити, ігумена
обителі Мидикійської.

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

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 - 11.04.2016
Прп. Марка, єп. Аретусійського, і Кирила диякона, і ін.,
що з ним при Юліяні-мучителеві постраждали.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів

ВІВТОРОК - 12.04.2016
Прп. Йоана Ліствичника.

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

СЕРЕДА - 13.04.2016
Прп. Іпатія, єп. Гангренського.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
17.00 – Утреня з поклонами

ЧЕТВЕР - 14.04.2016
Початок Реколекцій. Прп. Марії Єгипетської.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
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 - 15.04.2016
Реколекції. Прп. Тита, чудотворця.

9.00 – Служба Божа з наукою
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

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
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 - 17.04.2016 – глас 5
5-а Великого посту. Преп. Марії Єгипетської.
Закінчення реколекцій. Прпп. Йосифа, піснописця,
і Юрія, що в Малеї.

6.50 – Літургія св. Василія Великого в Пралківцях
8.00 – Служба Божа в Лучицях з наукою
8.15 – Утреня
9.00 – Літургія св. Василія Великого з наукою
11.00 – Літургія св. Василія Великого з наукою
17.00 – Паcії - Чин Божественних Страстей
Христових
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
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 – 10, 17 і 24 квітня 2016
року о год. 12.30 (після Святої Літургії), в залі
над церквою. Все необхідне забезпечуємо.
с. Оксана

ЗБІРКА НА КВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ
У Великому пості традиційно проводимо збірку
на цвіти до «Божого гробу». Пожертви можна
вплачувати у пана церківника.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
ІІ клаc ліцею запрошує, після ранньої Служби
Божої, до кав’ярні, на каву, чай та тістечко.
ПАРАФІЯЛЬНА ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА
Запрошуємо на оновлену парафіяльну інтернет-сторінку – visnyk.pl
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