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Перед шістьма днями до Пасхи прийшов Ісус
у Витанію, де був Лазар умерлий, що його воскресив з мертвих. Справили Йому там вечерю,
і Марта служила, і Лазар був один з тих, що возлежали з Ним. Марія ж, узявши літру мира нардового, чистого, дорогоцінного, помазала ноги Ісусові й обтерла своїм волоссям ноги Його. Храмина ж наповнилася запахом масти пахучої. Сказав же тоді один з Його учнів, Юда Іскаріотський,
що хотів Його видати: Чому мира цього не було
продано за триста динаріїв і не роздано бідним?
Сказав же він це не тому, що журився вбогими,
але тому, що був злодій і мав калитку і носив те,
що вкидали. Сказав же Ісус: Лишіть її, вона зберегла це миро на день Мого похорону. Бо бідних
завжди маєте з собою, а Мене не завжди маєте.
І довідалося багато народу з юдеїв, що Він там,
прийшли не тільки ради Ісуса, але щоб і Лазаря
побачити, що його воскресив з мертвих. Архиєреї ж врадили, щоб і Лазаря вбити, бо многі
його ради відходили від юдеїв й вірували в Ісуса.
А на завтрашній день багато народу, що прийшли
на празник, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийняли пальмове віття і вийшли Йому назустріч,
і кликали, кажучи: Осанна, благословен хто йде
в ім'я Господнє, цар Ізраїлів! Ісус же, знайшовши
осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко
Сіонська, ось цар твій іде верхи, сидячи на молодім ослі. Цього ж спершу не зрозуміли Його
ученики, але, коли Ісус прославився, тоді згадали, що це було писано про Нього і що це вчинили Йому. Свідчив же народ, що був передше
з Ним, коли Він Лазаря викликав з гробу і воскресив Його з мертвих. Того ради і зустрів Його
народ, бо чули, що Він вчинив це чудо.
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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.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар: (г.1) Спільне воскресення перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, Христе Боже;* тим-то й ми,
як отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі,
переможцеві смерти, воскликуємо:* Осанна
в вишніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє.
Слава: Тропар: (г.4) Погребавши себе разом
з Тобою через хрещення, Христе Боже наш,*
сподобилися ми безсмертної жизні через Твоє
воскресення* і, заспівуючи, кличемо: Осанна
в вишніх,* благословен, хто йде в ім’я Господнє.
і нині: Кондак: (г.6) На престолі на небі, на
жереб’яті на землі* Тебе носять, Христе Боже;*
ангелів хваління і дітей оспівування прийняв
Ти;* вони кликали до Тебе:* Благословенний
Ти, що йдеш Адама призвати.

Поширеною ілюзією нашого часу є думка про те, що християнство – це релігія і мораль, яка кличе
.тільки до пошуку мирних виходів із будь-якого конфлікту, до пристосування до зовнішніх обставин,
до апатичного очікування на майбутнє. Але не можна ввійти в Царство Небесне, сидячи за
комп’ютером і нічого не чинячи, втупившись в екран телевізора і не виходячи на вулицю у реальне
життя, потураючи своїм слабкостям і виправдовуючи себе тим, що всемилостивий Господь
і таким прийме тебе у Небесне Царство, бо є люди, гірші за тебе. Ні! Господь кличе нас до
невпинної боротьби і нагадує: “Царство Небесне здобувається силою” (Мт.11:12).
Продовження на 2-ій сторінці

Продовження з 1-ої сторінки

Силою, але не насильством. Силою, яка передбачає постійне духовне вдосконалення, реальну
активну боротьбу зі своїми слабкостями і вадами, з гріхом. Господь очікує від нас подолання гріха
тим духовним мечем, яким є життя за заповітами Євангелія.(...)
Христос дає нам сьогодні надію. Він закликає нас дивитися у майбутнє впевнено і спокійно, не
лякатися тих викликів, які допускаються нам для того, щоб і ми зуміли показати, чи здатні ми
наслідувати Його приклад, чи здатні ми захистити себе самих і те, що нам дороге. Христос
завжди буде з нами у цій боротьбі. І завжди, коли в нас самих забракне сил, Він допоможе нам
знайти підтримку і наснагу. Але Він чекає від нас дії. І навіть зараз, коли ми, відкриваючи Страсний
тиждень, входимо у величне, тріумфальне видовище входу Господнього в Єрусалим, Ісус дає нам
можливість відчути: Він іде не в це стародавнє близькосхідне місто – Він іде до кожного із нас, щоб
подолати наші недоліки і слабкості та зцілити немочі й недуги, щоб допомогти нам стати
переможцями над гріхом. І щоб разом із Ним ми могли простувати у той Новий Єрусалим, який
відкривається перед християнами через Його славне воскресіння. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
похвальне слово Творцеві 27-33;

27 Чимало б ще сказати - та не дійшли б до
краю! Тож слів завершення: Він - усе! 28 Де спромогу знайти нам, щоб його прославляти? Він бо
величніший від усіх своїх діл. 29. Страхітливий
Господь, превеликий, і влада його - предивна!
30 Хваливши Господа, возносіте його мірою змоги
- бо він ще вам понад силу; його звеличувавши,
сили розгорніте, однак не втомлюйтесь, - бо до
краю не дійдете! 31 Хто бачив його й міг повісти
б про те? Хто б звеличив його на всю його велич? 32 Багато інших є тайн, ще більших, ніж
оці: з діл його ми лише часточку бачимо. 33 Усе
бо створив Господь - і мудрість дав благочесним.
БДЖОЛА (15)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 16. Про навчання

Демосфен. Коли його питали, як може людина
сама себе навчати, відповідав: «Що забороняє
іншим, те хай і собі заборонить».
Езоп 37. Цей каже: «Кожен з нас два міхи
носить: один перед собою, а інший позаду. У передній кладе чужі гріхи, а у задній – свої».
Апостол 38. Як кому з вас здається, що він мудрий у цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути
мудрим. Бо мудрість цього світу – глупота є
перед Богом [І Кор. З,18-19 ] .
Далі буде...

ПРЕПОДОБНИЙ ІОАН ЛІСТВИЧНИК
ПРО ПОКАЯННЯ
Покаяння - це відновлення Хрещення. Покаяння
- це очищення совісти. Покаяння - це завіт з Богом про поправу життя. Покаяння - це примирення з Господом, звершення благих діл на противагу колишнім гріхам. Покаяння - це самоосудження; журба про себе, вільна від зовнішніх турбот. Покаяння - це донька надії та смерть відчаю.

Впавши у рів беззаконня, ми не можемо вибратися з нього без спасительної мотузки смиренномудрости.
Одна річ - сокрушена смиренномудрість каянника, інша - докори совісти того, хто ще впадає
у гріх свій, ще інша - блаженне багатство смиренномудрости в досконалих - через діяння Боже.
Знаком смирення є також досконале терпіння
зневаги. - Колишня звичка часто тиранить тих,
що плачуть за нею. І не дивуйся з цього. Чому
і як трапляються падіння - незбагненне для людини; деколи це стається через недбальство
душі, іноді -з допусту Божого, а інколи - через
відвернення Боже. Хтось, утім, говорив мені, що
з падінь, які стаються з допусту Божого, ми сподобляємося швидко підвестися, тому що Господь
не дозволяє довго утримувати нас демонові
журби.
Коли хвороба незадавнена, тоді її можна легко
вилікувати; - застаріла ж, занедбана потребує
багато праці, різання, присипання і припалювання. Така хвороба з часом стає невиліковною,
але Богові - все можливо зцілити (Мт. 19:26).
Перед падінням у гріх біси зображають нам Бога
чоловіколюбним, а після падіння - неприступно
суворим.
Не слухай ворога, який шепоче тобі про "дріб'язковість" твого прогрішення: «Лишень би того й
того не вчинити тобі, а це - нічого». Часто й малі
дари вгамовували великий гнів Судді, - і навпаки.
Хто істинно шукає прощення гріхів своїх, нехай
вважає втраченим кожний день, коли б не плакав, навіть якби й вчинив того дня багато добра.
Хто оплакує гріхи свої, хай не послаблює ревности в цьому, зваблюючись таким міркуванням:
у час відходу (в годину смерти) одержу сповіщення про прощення. Невідоме ще не напевно
правильне. Відверни од мене очі Твої сповіщенням, щоб я міг відідхнути перше, ніж піду
звідси (Пс.39:14). Господь же - дух, а де Господній дух, там воля (2 Кор. 3:17), де смиренність
неоціненна, там окови розв'язані. А в кому нема
цих двох надбань, нехай не обманюється: він
зв'язаний.

ПАНАХИДА ЗА ЖЕРТВИ ВИБУХУ
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІ АЕС

МОЛИТВИ НА ЦВИНТАРІ
ПРИ ВУЛИЦІ СЛОВАЦЬКОГО

26 квітня, у вівторок, минає 30 річниця аварії на
Чорнобильській атомній електростанції. Одразу
після аварії майже 8,5 млн людей були опроміненими, Реактор продовжував випромінювати
радіацію ще 3 тижні, доки його не закидали сумішшю піску, свинцю, глини і бору.
За даними організації Союз «Чорнобиль», з 600
тис. ліквідаторів 10% померло і 165 тис. стало
інвалідами. Ґрінпіс і міжнародна організація «Лікарі проти ядерної війни» стверджують, що в результаті аварії в Європі зафіксовано 10 тис. випадків вроджених патологій в новонароджених,
10 тис. випадків раку щитоподібної залози і очікується ще 50 тисяч.
***
У цей день, 26 квітня, після Літургії відслужимо панахиду за усіх, які загинули внаслідок вибуху і опромінення.

З огляду на освячення каплиці у Пралківцях, яке
відбудеться у провідну суботу 7 травня, молитви
за померших на цвинтарі при вулиці Словацького відбудуться тиждень пізніше - 14 травня.
Молитву розпочнемо традиційно панахидою при
капітульним гробівці о год 9.00.

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ

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).

З огляду на Великодні свята, відвідини хворих зі
Святими Тайнами відбудуться у страсну середу,
27 квітня після Літургії.
ПОКЛОНІННЯ СВЯТІЙ ПЛАЩАНИЦІ
Запрошуємо до молитви при плащаниці у Велику п’ятницю та Велику суботу храм відкритий до год. 22.00.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ У СВЯТІЙ ЗЕМЛІ
Традиційно, пожертви зложені при Божому Гробі,
передаємо на потреби Церкви у Святій Землі, де
знаходиться Гріб Господній та інші святі місії.
ПАСХАЛЬНА МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ
Світлий понеділок 2 травня
12.15 – цвинтар в Лучицях (після Літургії)
Світла середа 3 травня
10.00 – цвинтар в Малговичах
11.00 – цвинтар в Куп’ятичах
11.30 – цвинтар в Молодовичах
12.15 – цвинтар в Клоковичах
17.00 – цвинтар на Засянні
17.00 – цвинтар на Перекопані
Субота 14 травня
9.00 – Головний цвинтар у Перемишлі
ПОСВЯЧЕННЯ КАПЛИЦІ В ПРАЛКІВЦЯХ
7 травня у суботу о год 11.00 в Екуменічному
Домі Суспільної Допомоги Згромадження Сестер
Служебниць НДМ в Пралківцях відбудеться освячення каплиці Божлго Милосердя. Чин освячення
каплиці довершить Митрополит ПеремиськоВаршавський Архиєпископ Євген Попович.

ВЕЛИКОДНЯ СВІЧКА
Карітас Архієпархії проводить щорічну акцію "Великодня свічка". Дохід з продажі свічок буде призначений для осіб хворих, як допомога при лікуванні хронічних захворювань.
Ціна свічки 15 зл., свічку можна купити в катедрі
після кожного Богослуження.
ПРОЩА ДО ЛАГЕВНИКІВ З НАГОДИ РОКУ
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ

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.

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 та її сестра Наталя Пасічник (фортеп'яно). Також будемо мати можливість почути наші молоді перемиські таланти:
Юстину Блюй і Наталю Яросевич. Квитки: 50 зл.
і 25 зл. (учні і студенти). Сердечно запрошуємо
на цей винятковий концерт!
ОУП у Перемишлі

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

НЕДІЛЯ - 01.05.2016
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА.
Прп. Йоана, учня св. Григорія Декаполіта.

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

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
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДІЛОК - 25.04.2016

6.00 – Літургія Пасхи в Пралківцях
6.00 – Літургія Пасхи в Лучицях
8.00 – Пасхальна Утреня
9.00 – Літургія Пасхи (опісля освячення пасок)
СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК - 02.05.2016
Великодній тиждень. Тиждень загальниці.
Прп. Йоана Старопечерника.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа
СВІТЛИЙ ВІВТОРОК - 03.05.2016
Загальниця. Прп. Тедора Трихіни.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 – Утреня
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

Страсний тиждень. Прп. і ісп. Василія, єп. Парійського.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК - 26.04.2016
Св. свщмч. Артемона і тих, що з ним.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів у Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів і Панахида
ВЕЛИКА СЕРЕДА - 27.04.2016
Відвідини хворих. Св. Мартина Ісповідника, папи
Римського.

6.50 – Літургія Передосвячених Дарів в Пралківцях
7.30 – Літургія Передосвячених Дарів
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР - 28.04.2016
Страсті. Спомин Тайної Вечері. Посвячення мира.
Свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
17.00 – Утреня Страстей Христових
ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ - 29.04.2016
Спомин святих спасенних Страстей Господа
нашого Ісуса Христа. (Строгий піст).
Свв. муч. дів Агапії, Ірини й Хіонії.

15.00 – Винесення Плащаниці в Пралківцях
15.00 – Винесення Плащаниці в Лучицях
17.00 – Вечірня з винесенням Плащаниці
20.00 – Єрусалимська Утреня
ВЕЛИКА СУБОТА - 30.04.2016
Поклоніння святій Плащаниці. Прп. Симеона, що в
Персиді. Прп. Акакія, єп. Мелитинського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
(опісля освячення пасок)

12.00 – Освячення пасок у Лучицях
12.00 – Освячення пасок у Пралківцях

ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої)
запрошуємо на душпастирські зустрічі.
ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК
Сьогодні, після ранкової Служби Божої у приміщеннях кав'ярні відбудеться Bеликодній ярмарок. Буде можна придбати писанки та інші
рукотвори виготовлені м.ін. нашою молоддю.
Сердечно запрошуємо!
СІМЕЙНЕ ПИСАНКУВАННЯ ДО ВЕЛИКОДНЯ
Сьогодні о годині 12.30 (після Святої Літургії)
запрошуємо на сімейне писання писанок в залі
над церквою. Все необхідне забезпечуємо.
с. Оксана

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ЗБІРКА
ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНИ
Сьогодні, на прохання Папи Римського Франциска, в усіх католицьких церквах Європи проводиться спеціальна збірка для гуманітарної підтримки України. Згідно з дорученням нашого Митрополита і Архиєпископа Кир Євгена, збірка проводиться також в нашій Архієпархії. У нашій
парафії, після кожної Святої Літургії, будемо
збираємо до пушок пожертви для України.
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