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Рік XXІV

17 квітня 2016
Неділя 5-а Великого посту.
Преп. Марії Єгипетської.
Глас 5
Прпп. Йосифа, піснописця,
і Юрія, що в Малеї.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма рка
1 0 , 32 -4 5
В той час узяв Ісус дванадцятьох і почав їм говорити, що має Йому статися: Бо ось входимо
в Єрусалим і Син Людський буде виданий архиєреям і книжникам; і осудять Його на смерть, і видадуть поганам, і поглумляться з Нього, і поранять, й оплюють, й уб'ють Його; і в третій день
воскресне. І підійшли до Нього Яків та Іван, сини
Заведеєві, кажучи: Учителю, хочемо, щоб, якщо
ми щось просимо, Ти нам вчинив. Він же сказав
їм: Що хочете, щоб Я вам вчинив? Вони ж сказали: Дай нам, щоб один по правиці, а один по
лівиці Твоїй сиділи ми в Твоїй славі. А Ісус сказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи можете пити
чашу, яку Я п'ю, і хрещенням, яким Я хрещуся,
хреститися? Вони ж відповіли йому: Можемо.
А Ісус відповів їм: Чашу ото, яку Я п'ю, ви п'єте,
і хрещенням, яким Я хрещуся, будете хреститися; а щоб сісти по правиці Моїй і лівиці, не Мені це давати, але кому є приготовано. І почувши
десять, почали негодувати на Якова і Івана. Ісус
же прикликавши їх, сказав їм: Знаєте, що ті, які
вважають себе володарями народів, панують
над ними, і їх вельможі правлять ними. Не так
же буде у вас, але, якщо хто у вас хоче бути
більший, нехай буде вам слуга, а якщо хто хоче
у вас бути старший, нехай буде всім раб. Бо
і Син Людський не прийшов, щоб послужили
Йому, але щоб послужити і дати душу Свою як
ізбавління за багатьох

.

Ап ос тол
до Євре їв
9 , 1 1 -14
Браття, Христос же, прийшовши – як Архиєрей
майбутніх благ через більший і досконаліший
намет, що зроблений не людськими руками,
тобто не земної будови, і не з кров'ю козлів та
телят, але з власною кров'ю, увійшов раз назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення.
Бо коли кров козлів і волів і попіл ялівки, як
покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту
тіла, то оскільки більше кров Христа, який духом
вічним приніс Себе Самого Богові непорочним,
очистить нашу совість від мертвих діл, на служіння живому і справжньому Богові.
«Дай нам, щоб один по правиці, а один по лівиці
Твоїй сиділи ми в Твоїй славі!»

Ну що в цьому поганого? Яків та Іван, Заведеєві сини, рибалки з Капернауму хочуть і в Небесному Царстві лишатися найближче до Вчителя,
вони засвідчують, що вірять Йому і готові разом із Ним іти в майбутнє. Але як? Вони і там,
у майбутньому, збираються бути першими!
Отже, навіть бувши біля свого Вчителя, пройшовши з Ним дорогу в три роки, вони не зрозуміли найголовнішого: того, що і Вчитель Сам
прийшов не для того, аби вести їх до перемоги,
до царства у земному розумінні, не для того,
учні могли стати тими, кого називають «князями народів» (Мр. 10:42).
Продовження на 2-ій сторінці

Сердечно дякуємо отцям Церкви Святої Анни у Львові:
отцю протоієрею д-ру Романові Шафрану, отцю д-ру Ігорю Дмитерку та
отцю Володимирові Стецу за проведені реколекції у нашій парафії.
Дякуємо також за служіння сповіддю: Архиєпископу Івану Мартиняку,
отцю канцлеру Павлу Рогуню, отцю декану Перемиському Івану
Тарапацькому, отцю декану Мостиському Тарасу Шпегу
та отцю ігумену Дмитру Гарасиму ЧСВВ.
Хай Господь вам благословить та винагородить сторицею за молитву
та працю для нашої парафії.
Отець парох Богдан Степан
та сотрудники о Володимир Данилів і о. Дмитро Лешко

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.5) Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення наше,*
оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресенням своїм.
І преподобній: (г.8) В Тобі, мати, дбайливо зберігся образ,* бо, прийнявши хрест, Ти пішла слідом за
Христом* і ділом навчала Ти погорджувати тілом, бо воно проминає,* а дбати про душу – єство
безсмертне.* Тим-то з ангелами разом радується,* преподобна Маріє, дух твій.
Слава: Кондак преподобній: (г.3) Перше блудами всякими сповнена,* як Христова невіста через
покаяння днесь явилася,* ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста Ти убиваєш.* Ради
цього як невіста царева Ти явилася, Маріє преславна.
і нині: Богородичний: (г.3) Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо за нас молиться
Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради нас молить
Богородиця превічного Бога.
СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха

Ейнопід 36. Цей каже: яке єство людини, такі й
слова його.
Далі буде...

сніг 13-18; лід 19-22; море 23-26;

13 Велінням своїм він сніг шле на землю, присудом своїм блискавки мече. 14 Тож відчиняються
комори його та й хмари вилітають, мов тії птахи.
15 Потугою своєю він згущує хмари, що розпорошуються градом, мов те каміння. 16 На погляд
його здригаються гори, з волі його дме південний вітер. 17 Грому його гуркіт землю картає, мов
та хуртовина з півночі й вихор. 18 Мов птахів вниз
злітаючих, він сніг розсипає, що спадає додолу й
осідає сараною: око дивується на красу його блискучу, серце чудується, як він спадає. 19 Він іней
сипле на землю, мов сіль, і той, замерзаючи, колючиться шпичками. 20 Вітер холодний з півночі
подме, а вже на водах крига твердне, по всій воді простелюється й воду опанцерює. 21 Він гори
пожирає, пустиню випа- лює, зелень винищує,
неначе той вогонь. 22 Гоїть усе те - хмара зненацька: роса, що спадає й оживлює по спеці.
23 За задумом власним він безодню втихомирив,
а й насадив на ній острови. 24 Ті, що морем плавають, повідають про небезпеки, а ми, теє слухаючи, дивом дивуємось. 25 Там надзвичайні й
предивні речі: різнородні тварини та морські
потвори. 26 Завдяки йому все здійснилось
добре, і все впорядковується Господнім словом.
БДЖОЛА (14)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 15. Про навчання і бесіду

Богослов 33. Негласне діло ліпше, ніж слово
недовершене.
Фотій 34. Слово схоже на дзеркало. Як дзеркало образ тіла й лиця показує, так і бесідою
душевного образу особливість виявляється.
Дій так, як кажеш, а не кажи діяння.
Солон 35. Скільки у бою залізо може, стільки
у містах законне слово, добре написане.
Філон. Ні знань без єства та праці втілити неможливо, ані єство не вдосконалюється без навчання та праці, ані праця не укріплюється, яка не
заснована на єстві та навчанні.

ПРО СПОВІДАННЯ СВОЇХ ГРІХІВ
Св. Іоан Золотоустий

Ніщо настільки не шкідливо для гріха, як його
викриття і осудження, поєднане з покаянням
і сльозами. Ти осудив свій гріх? Цим ти зняв із
себе тягар. Хто каже це? Сам Суддя – Бог.
"Станьмо на суд разом, говори ж, щоб виправдатись!" (Іс. 43,26). Чому, скажи мені, ти соромишся сказати про гріхи? Хіба ти говориш людині, яка стане докоряти тобі? Хіба сповідаєшся
перед рабом, який розголосить твої діла? Господу, Промислителю, Чоловіколюбцю, Лікарю
показуєш ти рану. Хіба Він, Який знає наші діла
ще до скоєння їх, не буде знати, якщо ти не скажеш? Хіба гріх від викриття його стає важчим?
Навпаки, легшим. І Бог вимагає від тебе визнання не для того, щоб покарати, але щоб простити; не для того, щоб йому довідатися про гріх
твій, – хіба Він і без цього не знає? – але для
того, щоб ти довідався, який борг Він прощає
тобі. Він хоче показати тобі велич Своєї Благості
для того, щоб ти безнастанно дякував Йому,
щоб був повільнішим на гріх, ревнішим у чеснотах. Якщо ж ти не скажеш про велич боргу, не
взнаєш і вищості благодаті. Я не заставлю тебе,
каже Він, виходити на середину видовища й оточувати себе многотою свідків; Мені одному, наодинці, скажи гріх, щоб Я вилікував рану і визволив від хвороби.
Продовження з 1-ої сторінки

Ні. Він «прийшов не на те, щоб служили Йому,
але щоб послужити, і душу Свою дати на викуп
за багатьох» (Мр. 10:45). Послужити всім, не
тільки тим, хто жив у той час, але й нам з вами! Бо за нас із вами Він іде на смерть, не знаючи нас. Ми ще не народжені, а Він уже кладе за
нас Своє життя. І це Він дає за взірець Своїм
учням: вміти бути жертовним, не очікуючи на
ви- нагороду. Вміти бути останнім, непомітним, щоб тебе помітили і оцінили в Небесному
Царстві!
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

КВІТНА НЕДІЛЯ
Через тиждень, у Квітну неділю, традиційно освятимо вербну лозу, на згадку торжественного в’їзду Ісуса Христа до Єрусалиму. Просимо принести з собою до церкви лозу на освячення.
ЗБІРКА НА КВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ
У Великому пості традиційно проводимо збірку
на цвіти до «Божого гробу». Пожертви можна
вплачувати у пана церківника.
ОЛЬГА ПАСІЧНИК У НАРОДНОМУ ДОМІ
15 травня о 18:00 у Народному домі відбудеться
концерт в пам'ять Соломії Крушельницької. На
нашій сцені виступить всесвітньо відома оперна
співачка Ольга Пасічник ії сестра Наталя Пасічник (фортеп'яно).
Також будемо мати можливість почути наші молоді перемиські таланти: Юстину Блюй і Наталю
Яросевич.Квитки: 60 зл. і 30 зл. (учні і студенти).
Сердечно запрошуємо на цей винятковий концерт!
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.
ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
На квіти до Божого гробу:
Чорній Ірина 50 зл.; НН – 50 зл.; Цеховська Стефанія – 50 зл.; Тимець Тереза – 50 зл.; Константинович Ірина – 50 зл.; Гнатюк Людмила 50 зл.;
Скалій Агафія – 100 зл.; Данило Ольга і Ми-

рослав – 50 зл.; Камінська Данута – 50 зл.;
Хащин Тереса 50 зл.; Лазорко Анна 50 зл.; Конет
Марія – 50 зл.; Печінко Ольга – 50 зл.; Кардаш
Микола – 50 зл.; Попович Ольга і Богдан – 100 зл.;
Зійло Софія – 20 зл.; Марцінів Данута – 30 зл.;
Доскоч Л. – 50 зл.; Фіцак Ольга – 30 зл.; Сцібівовк Ольга – 50 зл.; Боярська Ярослава – 30 зл.;
Рой Стефанія – 100 зл.; Фінік Марія – 50 зл.;
Баран Романа – 50 зл.; Стойко Надія – 50 зл.;
Пусьо Йосиф – 30 зл.; Данилець Дарія – 50 зл.;
Мокляк Ірина – 50 зл.; Борис Теодор – 200 зл.;
Заячківська Марія - 30 зл.; Фіцак Ольга – 50 зл.;
Фіцак Галина – 20 зл.; Баран Марія – 30 зл.;
Снігур Ірина – 50 зл.; Кіх Емілія – 50 зл.; Пискір
Стефанія – 50 зл.; Козак Катерина – 100 зл.;
Турко Володимир – 50 зл.; НН – 300 зл.; НН – 20 зл.;
Біла Анна -30 зл.; Павук Марія Стефан 100 зл.;
Мазур Мирослава 50 зл.; Чопко Тереса 50 зл.;
Лопух Стефанія 50 зл.; Кудлак Марія – 40 зл.;
Савчак Ольга 100 зл.; Савчак Данута 100 зл.;
Чуба Стефан 50 зл.; Войтович Йоланта 50 зл.;
Мартинюк Кристина – 40 зл.; НН – 100 зл.; Михалушко Любомира – 100 зл.; Скрійка К. О. – 50 зл.;
Козар Ірина – 50 зл.; Беднарська Ірина – 50 зл.;
Дужий Зенон – 50 зл.; Марцінів Володимир – 50 зл.;
Марцінів Стефанія – 50 зл.; Левосюк Анна і Юрій
– 100 зл.; Ремеза Софія – 30 зл.; Мазуркевич
Агафія – 30 зл.; Кость Ярослава – 50 зл.; Гнатюк
Анастасія – 30 зл.; Войтович Андрій – 50 зл.;
Самро Стефанія – 50 зл.; Ремеза Анна – 20 зл.;
Федорищак Михалина – 20 зл.; Дунська Стефанія – 30 зл.; Кава Марія – 50 зл.; Степан Марія – 50 зл.; Воркун Ольга – 50 зл.; Попович
Ірина – 50 зл.; Мельник Анна – 50 зл.; Мричко
Володимир – 50 зл.; Небесник Іван – 40 зл.;
Куцап Євгенія – 50 зл.; Корняк Марія – 50 зл.;
Хомик Софія – 200 зл.; Гришко Віра – 50 зл.;
Мандрик Тереса і Мирослав – 30 зл.; Туцький
Любомир – 20 зл..
Всім жертводявцям сердечно дякуємо!
ПОДЯКА
Шановна перемиська громадо! 1 квітня 2016 року,
після «ХРЕСНОЇ ДОРОГИ», зібрано 801,65 зл.
на ремонт гробниці перемиської письменниці
Уляни Кравченко – з подякою
«Українське вчительське товариство
у Польщі» - гурток у Перемишлі,

ОГОЛОШЕННЯ
Монастир оо. Францисканців з Золочева в Україні, який провадить заняття з християнського
виховання для дітей і молоді віком від 10 до 17
років, звертається до людей доброї волі з проханням про речову допомогу. Потрібні передусім:
Одяг, медичні речі, настільні ігри (planszowe),
спортивні ігри (аксесуари), іграшки (радше для
старших дітей), інші речі (наприклад техніка).
Брат Вінкентій

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

НЕДІЛЯ - 24.04.2016 – глас 6
Неділя 6-та Великого посту.
Вхід Господній в Єрусалим. Квітна неділя.
Св. свщмч. Антипи, єп. Пергаму Азійського.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ - 17.04.2016 – глас 5

6.50 – Літургія св. Іоана Золотоустого в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Літургія св. Іоана Золотоустого
11.00 – Літургія св. Іоана Золотоустого
11.00 – Літургія св. Іоана Золотоустого в Лучицях
17.00 – Літургія св. Іоана Золотоустого
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

5-а Великого посту. Преп. Марії Єгипетської.
Закінчення реколекцій. Прпп. Йосифа, піснописця,
і Юрія, що в Малеї.

Репетиція хору відбудеться у вівторок і середу
о год. 18.00. Запрошуємо.

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

СІМЕЙНЕ ПИСАНКУВАННЯ ДО ВЕЛИКОДНЯ

ПОНЕДІЛОК - 18.04.2016
Свв. мчч. Теодула і Агатопода, і тих, що з ними.

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

ВІВТОРОК - 19.04.2016
+ Переставлення св. Методія, учителя слов’янського.

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

СЕРЕДА - 20.04.2016
Прп. Юрія, єп. Митилинського.

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

ЧЕТВЕР - 21.04.2016
Свв. апп. Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта
і Єрма.

6.50 – Літургія св. Іоана Золотоустого в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
17.00 – Молитва за заступництвом Преподобної
Йосафати (Гордашевської)

П'ЯТНИЦЯ - 22.04.2016
Св. мч. Євпсихія.

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 - 23.04.2016
Субота Лазарева. Свв. мчч. Терентія, Помпія і тих,
що з ними.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

Запрошуємо на сімейне писання писанок у неділі Великого Посту. Сьогодні о годині 10.30
(після ранкової Святої Літургії), в залі над церквою. Все необхідне забезпечуємо.
с. Оксана

ПАНАХИДИ В МАЛКОВИЧАХ І ПИСКОРОВИЧАХ
Запрошуємо сьогодні на панахиди за загиблих
українців: о год. 14.00 у Малковичах,а о год.
15.30 у Пискоровичах.
У Пискоровичах буде нагода подивитися нову
греко-католицьку каплицю. Сердечно запрошуємо.
ОУП у Перемишлі

ЗАПРОШУЄМО НА МОЛИТВУ
У четвер, 21 квітня 2016 року о годині 17.00
запрошуємо на молитву за заступництвом Преподобної Йосафати.
ПІДГОТОВЧА ЗУСТРІЧ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ
Запрошуємо на зустріч батьків, яких діти підготовляються до першої сповіді та врочистого
Святого Причастя 22 квітня 2016 року, в п'ятницю, після Хресної Дороги.
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ЗБІРКА
ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНИ
У наступну неділю, 24 квітня, на прохання Папи
Римського Франциска, в усіх католицьких церквах
Європи буде проведена спеціальна збірка для
гуманітарної підтримки України.
Згідно з дорученням нашого Митрополита і Архиєпископа Кир Євгена, збірка буде проводитися
також в нашій Архієпархії.
Тому в неділю 24 квітня, у нашій парафії,
після кожної Святої Літургії, будемо збирати
до пушок пожертви для України.
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