ч. 17/2016

Рік XXІV

1 травня 2016
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ
ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА.
Прп. Йоана, учня св. Григорія
Декаполіта.
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВОIСТИНУ ВОСКРЕС!
Христос устав з мертвих ― устаньте i ви!
Христос у славi ― сходьте i ви,
тому що Воскресiння Христа є печать нашого власного воскресiння!
Христос визволився з гробу, ― звiльняйтесь i ви з пут грiха.

Святитель Григорiй Богослов
Євангеліє: від Івана 1, 1-17
В началі було Слово, і Слово було в Бога, і Слово Було Бог. Воно було споконвіку в Бога. Все
через Нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що повстало. У Ньому було життя, і життя було світло людям. І Світло в тьмі світить, і тьма Його не обняла. Був чоловік, посланий
від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов на свічення, щоб свідчити про Світло, щоб усі повірили
через Нього. Не був він Світло, але щоб свідчити про Світло. Був Світло істинне Той, Хто
просвічує колену людину, що приходить на світ. У світі був, і світ через Нього стався, і світ
Його не пізнав. До свого прийшов, і свої Його не прийняли. А котрі прийняли Його, дав їм
власть дітьми Божими стати, віруючим в ім'я Його. Що не з крови, ні з похоті тіла, ні з похоті мужа, а від Бога родилися. І Слово тілом стало, і вселилося в нас, і ми виділи славу
Його, славу як Єдинородного від Отця, повне благодаті й істини. Іван свідчить про Нього
і кликав, кажучи: Це був Той, про кого я говорив, Той, що по мені гряде, передо мною був, бо
перше мене був. І з повноти Його всі ми прийняли, і благодать за благодать. Бо закон
Мойсеєм був даний, благодать же й істина через Ісуса Христа сталася.

Всім нашим парафіянам та гостям, з нагоди Пасхальних Свят
передаємо найкращі побажання. Нехай Воскреслий Христос
благословить кожного з вас, обдаровує своїм миром
та надією на вічне життя.
Отці Катедрального Собору

Ап ос тол
Ді янн я
1 , 1 -8
Перше ото слово я написав, о Теофіле, про все,
що Ісус почав і творити й учити, аж до дня, коли
вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав. Перед ними ж і показав Себе
живим після Своїх страстей, в багатьох істинних
знаменнях, з'являючися їм сорок днів і говорячи
про царство Боже. Ївши також з ними, звелів їм
не відлучатися від Єрусалиму, але ждати обітниці Отця, що її ви чули від мене. Бо Іван ото
христив водою, а ви маєте христитися Духом
Святим по небагатьох цих днях. Вони ж отже,
зійшовшися, питали його, кажучи: Господи, чи
в цей час знову установиш царство Ізраїлеве? Він
відповів їм: Не вам знати час і пору, що Отець
призначив у своїй владі. Та ви приймете силу
Духа Свя того, що на вас зійде, і будете мені
свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії
і аж до краю землі.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав,* і тим, що в гробах, життя
дарував.
Слава і нині: Кондак: (г.6) Хоч і у гріб зійшов Ти,
Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,*
і воскрес єси як переможець, Христе Боже,*
жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,*
і Твоїм апостолам* мир даруєш,* падшим подаєш воскресення.

Йдіть і світові проповідуйте,
― щодо нас означає ― живіть так,
щоб ваше життя було єдиним словом
«Христос Воскрес», і щоб, дивлячись
на вас, люди могли сказати Воістину
Христос Воскрес, бо Христос видимо
живе в Його послідовниках.
Св. Теофан Затворник

Цієї щасливої миті, подолавши дорогу Великого посту, ми разом із жінками-мироносицями пробиваємося крізь світанкову імлу до печери, аби почути ангельську звістку: «Нема Його тут, бо
Він воскрес» (Мт. 28:6). З властивою Йому делікатністю, вітцівською любов’ю й пошаною до
Свого творіння Г осподь не робить ані Марію Магдалину разом із іншими мироносицями, ні
апостолів очевидцями чуда воскресіння. Людина ставиться перед вільним вибором: повірити – чи
ні, прийняти воскресіння як найвищу в світі реальність, яка повертає нас до ймовірности вічного
життя, - чи ж сховатися від нього за легендою синедріону , нав’язаною вартовим: «Скажіть, що
Його учні прийшли вночі й викрали Його, коли ми спали» (Мт. 28:13).
Скільки людей, що опинялися перед загадкою Христового воскресіння, залишилися байдужими або
скептично констатували брак доказів! Адже по-справжньому повірити у воскресіння означало б
цілком змінити своє життя, переусвідомити своє покликання, вчитися жити із Христом як постійним супутником і провідником. Чи ж не легше сховатися від виклику воскресіння, вдавати, що
ця давня подія стосується тебе тільки опосередковано, як частина історії Церкви, як важливий,
але тільки приватний випадок із основоположником християнства?
Поверховість, легковажність підходу до Христового воскресіння відображає найслабші риси сучасної людини. Цивілізація споживання непомітно обкрадає кожного з нас, позбавляючи талантів самоконцентрації та молитви, свідомого формування пріоритетів, відповідального й шанобливого
ставлення до вічних цінностей, стабільности моральних орієнтирів. Легше вважати життя за
рольову гру, що її в будь-яку мить можна перезапустити знов, аніж жити з відповідальністю за кожен свій крок, зроблений на шляху до власного воскресіння з Христом. Однак гра залишається
грою, і рано чи пізно завершиться, залишивши порожнечу в душі. Завершиться, залишивши гравця
наодинці з жорстокою правдою смерти.
Розмірковуючи над загадкою воскресіння, апостол Павло пише до римлян: «Коли ж ми вмерли
з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже
більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз назавжди,
а живучи, живе для Бога» (Рим. 6:8-10). Апостол, який сам не був очевидцем подій воскресіння,
а прийшов до Христа, обтяжений важким досвідом участи в переслідуванні апостольської громади, відкриває причетність до Христового воскресіння кожної людини. Смерть для гріха стає перемогою над фізичною смертю. Шлях до воскресіння пролягає через болісне для людських амбіцій
помирання з Христом.
Хто не відчував радісної окрилености, просвітлености душі в мить, коли вдається перемогти
власну недосконалість і здійснити добру справу , піти на свідому жертву для Бога і ближнього!
А ці почуття є лише блідою тінню піднесеного стану душі, котра єднається з Христом. Церковний
календар мудро підказує нам, із чого починається наша життєва дорога. Адже Пасха Господня
є початком річного циклу перехідних свят і євангельських читань, а щотижневе свято Христового
воскресіння, неділя, – першим днем тижня. Ми вже не змушені копирсатися в темних безоднях
свого «Я», не повинні блукати в лабіринтах духовних шукань минулого. Воскресіння приймається
нами за основу й вихідний пункт власного шляху Богопізнання, і його світло щедро лине на нашу
християнську свідомість.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!»
«Христос воскрес! Воскресне
Україна!» – кажуть українці.
Кому належить авторство цих
слів і коли вони народилися,
достеменно не відомо.
У різні періоди історії України
українці вкладали в них, здавалося б, різний сенс – надію
на падіння комуністичного режиму, на здобуття незалежності, збереження мови, національної ідентичності й культури, становлення демократії та європейських цінностей. Та всі ці надії завжди об'єднувало одне – любов до України
і віра в те, що вона стане вільною.
Зараз ці слова набули майже буквального сенсу.
Розшматована, зранена війною і спливаюча кров'ю Україна, як ніколи, потребує віри. Віри у диво.
УГКЦ ПРОПОНУЄ СТВОРИТИ ПЕРСОНАЛЬНУ
ЄПАРХІЮ ДЛЯ ВІРНИХ ХПЄ УАПЦ (О)
Українська Греко-Католицька Церква пропонує
створити Персональну єпархію для вірних Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) у межах
території Харківської, Полтавської і Сумської
областей на чолі з Архиєпископом ХарківськоПолтавським. Про це йдеться у листі Патріарха
Святослава (Шевчука) архиєпископу Харківському і Полтавському Ігорю (Ісіченку) та делегатам Єпархіального собору ХПЄ УАПЦ (о).
«Шлях відновлення євхаристійного сопричастя
і адміністративної єдності ми вбачаємо у створенні персональної єпархії УГКЦ для вірних
УАПЦ (о) у межах території Харківської, Полтавської і Сумської областей на чолі з Архиєпископом Харківсько-Полтавським. Парафії УАПЦ(о),
котрі знаходяться поза цією територією, рівно ж
були б персональними і підлягали б безпосередньо Главі УГКЦ, який своєю чергою призначив
би відповідального за них єпископа», - йдеться
у листі. «Така модель єднання сприятиме якнайповнішому збереженню тотожності нинішньої
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) і надасть їй перспективу органічного розвитку. На
підставі нашої традиції бажаємо засвідчити вам,
що сопричастя з Римською Апостольською Столицею не лише не суперечить чистоті й істинності православної віри Київської Церкви, а навіть
робить її відкритою до живого сопричастя вселенського християнства», - зазначає Глава УГКЦ.
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.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Тихий чоловік — думає.
Тиха жінка — вже щось придумала.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ КОНКУРС ПИСАНОК
Запрошуємо учнів Початкової школи, Гімназії, Ліцею, а також дорослих до участи у VI Парафіяльному конкурсі писанок. Просимо, передавати писанки сестрі Оксані до 15 травня. Виставку та проголошення результатів плянується на 29 травня
2016 року.
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
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.

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

СВІТЛА СУБОТА - 07.05.2016
Загальниця. Св. мч. Сави Стратилата.

7.30 – Служба Божа
11.00 – Освячення каплиці в Пралківцях

НЕДІЛЯ - 08.05.2016

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

2-а після Пасхи. Томина. Антипасха.
+ Св. ап. і єв. Марка.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 - Служба Божа
11.00 - Служба Божа в Лучицях
11.00 - Служба Божа
17.00 - Служба Божа

6.00 – Літургія Пасхи в Пралківцях
6.00 – Літургія Пасхи в Лучицях
8.00 – Пасхальна Утреня
9.00 – Літургія Пасхи (опісля освячення пасок)

В цьому тижні репетиції хору немає.

СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК - 02.05.2016

Світлий понеділок 2 травня

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
СВІТЛА СЕРЕДА - 04.05.2016
Загальниця. Св. свщмч. Януарія і тих, що з ним.
Св. мч. Теодора, що в Персії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
СВІТЛИЙ ЧЕТВЕР - 05.05.2016
Загальниця. Прп. Теодора Сикеота.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
СВІТЛА П'ЯТНИЦЯ - 06.05.2016
Загальниця.
+ Св. влкмч., побідоносця і чудотворця Юрія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
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РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

ПАСХАЛЬНА МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ
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
МОЛИТВИ НА ЦВИНТАРІ
ПРИ ВУЛИЦІ СЛОВАЦЬКОГО
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.
РОЗДАЧА ПАСХАЛЬНОГО АРТОСА
В Томину неділю (Провідну) 8 травня після кожної Служби Божої матиме місце роздача Пасхального Артоса і мировання.
З сумом сповіщаємо, що 27 квітня 2016 року, упокоїлася
в Бозі, наша парафіянка, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Ірина Мархвяна
Похорон відбувся у суботу 30 квітня 2015 року, у Перемишлі, на засянському цвинтарі.
Душу померлої Ірини поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!

