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В той час, коли було пізно того дня, першого
в тижні, і при замкнених дверях, де були зібрані
учні Його ради страху перед юдеями, прийшов
Ісус, став посередині і мовив їм: Мир вам. І це
сказавши, показав їм руки і ноги, й ребра Свої.
Тож возрадувалися учні, побачивши Господа.
І мовив їм Ісус знову: Мир вам. Як послав Мене
Отець, і Я посилаю вас. І промовивши це,
дихнув і сказав їм: Прийміть Духа Святого. Кому
відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому задержите, задержаться. А Тома, один з дванадцятьох,
званий Близнець, не був тут з ними, коли прийшов Ісус. І говорили йому інші учні: Ми бачили
Господа. А він мовив їм: Як не побачу на Його
руках ран від цвяхів, і не вложу перста мого
в рани від цвяхів, і не вложу моєї руки в ребра
Його, не повірю. А по вісьмох днях знову були
вдома Його учні, і Тома з ними. Прийшов Ісус
при замкнених дверях і став посеред них, і сказав:
Мир вам. Потім каже Томі: Подай сюди твій перст
і глянь на руки мої, і простягни руку твою і вложи
в ребра мої, і не будь невірен, а вірен. І відповів
Тома й сказав Йому: Господь мій і Бог мій. Каже
йому Ісус: Тому, що ти побачив Мене, ти повірив, блаженні ті, що не бачили, і увірували. Багато

ж ще інших чудес сотворив Ісус перед учнями
своїми, що не записані в цих книгах. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син
Божий, і щоб, віруючи, мали життя в ім'я Його.

Ап ос тол
Ді янн я
5 , 1 2 -20
В тих днях руками апостолів робилося багато
знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно
у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати, але народ хвалив їх
вельми. Віруючих дедалі більше й більше приставало до Господа, сила чоловіків і жінок; так
що й на вулиці виносили недужих і клали на
постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай
тінь його на кого з них упала. Сила людей збиралась і з довколишніх міст Єрусалиму, несучи
хворих та тих, яких мучили нечисті духи, і вони
всі видужували. Встав тоді первосвященик і всі
ті, що були з ним, - була то секта садукеїв,
- і, повні заздрощів наклали руки на апостолів,
і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі
ангел Господній відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив: Ідіть, станьте в храмі і говоріть до
народу всі слова життя цього.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар Свята: (г.7) Хоч запечатаний був гріб,* як життя із гробу возсіяв Ти, Христе Боже,* і, хоч
замкнені були двері,* ученикам представ єси, як воскресення всіх,* дух правий через них обновлюючи нам,* по великій Твоїй милості.
Тропар Апостола: (г.3) У верховного Петра Ти навчався, * апостолом Христовим
засяяв Ти країнам:* олександрійцям був Ти прикрасою, блаженний,* Єгипет від
звільнився,* євангельським твоїм ученням просвітив Ти все, як світло, стовпе
цього, пам’ять твою вшановуючи, світло празнуємо, Марку богогласний.* Моли
благовістиш,* щоб прогрішень відпущення подав душам нашим.

був Ти і, як сонце,
лести через Тебе
церковний.* Ради
Бога, що Його Ти

Слава: Кондак Апостола: (г.8) З висоти прийнявши благодать Духа, розрушив Ти красномовні
видумки, апостоле,* і, всі народи зловивши, Марку всеславний, Твоєму Владиці Ти привів,* проповідуючи божественне Євангеліє.
і нині: Кондак Свята: (г.8) Допитливою десницею* життєдайні Твої ребра Тома провірив, Христе
Боже* бо, хоч замкнені були двері, як Ти увійшов,* він із іншими апостолами кликав до Тебе:* Господь
єси і Бог мій.

Віра може бути різною. Ми можемо бути легковірними, коли стаємо здобиччю різного роду
шахраїв. І нас легко обдурити, підсуваючи нам якісь легенди і виманюючи під них у нас гроші. Або
роблячи нас бранцями в інформаційних війнах, коли завдяки сучасним засобам інформації легко
перетворюють людей на заручників політичних вигадок, які поширюються через телебачення,
через інформаційні мережі.
Але є віра справжня. Віра, яка виростає із нашого визнання найбільшої реальности світу –
реальности Бога. І, відповідно, ця віра обумовлює довіру до Божого слова. Тома багато чув від
Христа про те, що має статися. Христос готував Своїх учнів до випробувань. Але коли саме
настали випробування, Тома завагався. Він зажадав практичного доведення того, що чув від
Христа в теорії. І саме у цьому була його слабкість: у вирішальну мить йому забракло віри.
Можливо, це було тому, що Томи не було попереднього разу (Ін. 20:19-24), коли Христос зміцнив
віру Своїх учнів, які перед тим усі, за винятком Іоана Богослова, виявили нестійкість, завагалися,
розбіглися, злякалися переслідувань синедріону (Ін. 19).
Віра дається нам як дар Божої ласки. Вона приходить до нас від Бога і пов’язує нас із Ним. Саме
завдяки вірі ми відкриваємо те, що принципово неприступне для наших земних органів чуття. Бо
ми живемо в матеріяльному світі, і доки ми тут є, доти ми зв’язані його вимірами. Ми не можемо
багато чого пізнати дослідно. Та, власне кажучи, кожен із нас, мабуть, на 99 відсотків керується
саме довірою до авторитету науки, досвіду інших людей. І дуже зле, коли ця довіра не базується
на міцній вірі у Бога. Тоді нові фізичні чи соціальні теорії здатні похитнути силу-силенну людей
і завести її на манівці різного роду кон’юнктурних ідеологій.
Але є ще одна віра, яка також виростає на вірі у Бога – віра у нас самих. Людині для того, щоб іти
вперед, необхідно мати віру в свої сили, у те, що «я це здолаю». І Сам Христос, і ангели, які
являлися перед Ним провідникам народів, як Ісусові Навину, завжди закликали: «Будь мужнім, вір
у те, що з Божою поміччю ти здатен це зробити». Саме тоді ми знайдемо в собі сили, які Бог дав
кожному із нас, щоб подолати випробування, які можуть трапитися на нашому шляху, щоб
боротися за ту мету, яку ми ставили перед собою і дійти до якої ми ніколи не зможемо, якщо не
матимемо віри в себе.
Як зробити, щоб ця віра не переростала у самовпевненість, у егоїзм? Обумовлювати її вірою
в Бога. Ми віримо в себе не в як самодостатню особистість, а як у Боже творіння, віримо в те,
що нас завжди супроводжує Божа любов. І доки ми є з Ним, доки ми виконуємо волю Божу, доти ми
маємо невичерпне джерело сили, яке відкривається нам у ласці Божого провидіння.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

БДЖОЛА (16)

Книга Сираха

Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів

Похвала предкам 1-15;

1 Та й славних мужів похвалімо - батьків наших
за родами. 2 Багато слави придав їм Господь:
велич свою явив споконвіку. 3 Вони панували
у царствах своїх, ще й подвигами були вони
славні; розумні своїми порадами, вони пророцтва
оповіщали; 4 рядили народом, спомагаючи порадами і маючи розуміння супроти мудрости народу, - а й словом розумним своєї науки; 5 плекали музику й співи, творили писемні повісті.
6 Мужі багаті й могутні, вони в своїх оселях
мирно жили. 7 Усіх їх поважали їхні сучасники,
і за життя свого вони хвали зазнали. 8 Деякі
з них лишили ймення, яке ще й досі з похвалою
згадується. 9 Про деяких же з них згадки немає:
вони зникнули, наче б не жили ніколи, а й були
вони так, мов ніколи не було їх, - а з ними разом
і діти їхні. 10 Та ось бо й мужі милосердні, благодіяння яких не забулись: 11 у потомстві їхнім
лишиться - вийшла від них добра спадщина;
12 твердо їхнє потомство при союзі стоїть, а завдяки їм - також і їхні діти. 13 Потомство їхнє лишиться повіки, і слава їхня ніколи не померкне.
14 Їхні тіла поховані в мирі, а ймення їхнє живе
у родах.

Слово 17. Про філософію і навчання дітей

Філософських догматів сила, сумирним зброєю
може бути до благодіянь, а лукавим – жалом до
злоби.
Златоуст. Скажи мені, хто з вас, додому повертаючись, узяв книги християнські у руки і прочитав, і обміркував написане? Ніхто не може цього
сказати. Ось карти і та шахи у багатьох з вас є,
а книг ні у кого, хіба у небагатьох, та й ті такі ж,
як і ті, що книг не мають. Закривають їх та кладуть у скриню. Ось і все намагання на книжну
витонченість і на грамоти красу, а про читання ж
не піклуються. Не душевної користі ради набувають книги, а прагнуть виявити багатство своє
і гордість. Отак прибільшується у них марнославність, і немає нікого, хто почув би слова: «Відаю
книжну силу».
Неможливо велике знання набути, мало навчаючись.
Климент. Мудрість простує за діянням, мов за
тілом тінь.
Платон. Будь-яка істинна наука, відлучена від
правди та іншої благодаті, то не наука, а лукавство.

Ісократ 39. Отак, як бджолу бачимо, що по всіх
садах і квітах літає та від кожного користь приймає, так і юнаки, навчаючись філософії і у вишину мудрісну воліючи піднестись, звідусіль найцінніше збирають.
Якийсь філософ мав двох учнів, одного тупого,
але книголюбця, а іншого кмітливого, але ледачого, та й каже: «Йдіть обидва під землю, бо ти
хочеш вчитися, та не можеш, а ти можеш, та не
хочеш».
Коли спитали його, яку користь отримав він від
філософії, відповів: «Як самовільно чинити те,
що дехто чинить зі страху перед законом».
Філістіон. Ліпше пізно навчитися, ніж ненавченим
бути.
Хлібороб землю м’якшить, а філософ душу.
Коли зустрів юнака, що книг накупив багато, сказав він: «Не у книгосховище клади, а у груди».
Коли його спитали, що солодке у житті цім, сказав: «Знання і навчання, і відання перших речей».
Стильпон 40. Цей був мегарійським філософом.
Дмитро-цар захопив спадщину його і на поталу
віддав. А як полонили того філософа і поставили перед царем, той спитав його: «Що забрали
у тебе воїни?» Він же мовив: «Мого нічого не
взяли, бо моє надбання – мудрість і знання, які
в мене обоє є».
Ласус 41 сказав. Коли спитали його, що є мудрість, відповів: «Досвід».
Не вдавай із себе мудрого, а воістину мудрствуй.
Отак і хворий муж видає себе за здорового,
а справжнього здоров’я не набуде.
Далі буде...

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПОДЯКУВАВ ГЛАВІ
УГКЦ ЗА ПІДТРИМКУ МІЖРЕЛІГІЙНОЇ
ЗЛАГОДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВ
Президент України Петро Порошенко привітав 5
травня Патріарха Святослава з Днем народження
– 46-ти річчям.
У привітанні Президента сказано: «Ваше Блаженство! Прийміть щирі вітання з нагоди дня
народження. Вдячний Вам за підтримку міжрелігійної злагоди та співпраці в українському суспільстві. Своєю активною діяльністю Ви сприяєте розвитку громадянського діалогу і соціальної згуртованості в нашій державі».
Відтак Петро Олексійович побажав Главі УГКЦ
Блаженнішому Святославу «доброго здоров´я,
радості та духовної наснаги».
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Людей починають дурити з дитинства.
Спершу їм розповідають казки, а відтак решту
життя показують рекламу, прогноз погоди й
новини.
.

ПОДЯКА
На фонд Братньої Допомоги (таца з другого дня
Великодних Свят) зібрано 1765 зл., на Божий
Гріб в Єрусалимі – 1357 зл., на допомогу Україні
(пожертви збирані до пушок 24 квітня) – 4280
зл.. Велике Спасибі за жертвенність.
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 – привітання 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
(можли- вість 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 год. 18:00 у Народному домі відбудеться незвичайний концерт. На нашій сцені
виступить всесвітньо відома оперна співачка
Ольга Пасічник та її сестра Наталя Пасічник
(фортеп'яно). Концерт буде присвячений пам'яті
Соломії Крушельницької. Ця подія є небуденною
нагодою почути талант світового рівня. Колись
сцену Українського Народного дому відвідували
м.ін. такі великі люди як Іван Франко чи Соломія
Крушельницька. Тепер перед нами виступить зірка найбільших світових сцен, Ольга Пасічник.
Запрошуємо до участі у цій історичній події, яка
безсумнівно принесе всім учасникам музичну
і душевну насолоду.
На сцені виступлять також наші молоді перемиські таланти: Юстина Блюй і Наталя Яросевич.
Усіх зацікавлених просимо зголошуватися до
бюро ОУП і за телефоном 16 678 60 39. Кількість
місць обмежена, залишилися останні квитки.
Квитки: 50 зл. і 25 зл. (учні і студенти).
Сердечно запрошуємо на цей винятковий концерт!
ОУП у Перемишлі

НЕДІЛЯ - 15.05.2016 – глас 2
3-а після Пасхи. Про Мироносиць.
Св. Атанасія Великого, архиєп. Олександрійського.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

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 і Молебень
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції хору немає.

НЕДІЛЯ - 08.05.2016
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 і Молебень

ПОНЕДІЛОК - 09.05.2016
Св. свщмч. Василія, єп. Амасійського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

ВІВТОРОК - 10.05.2016
Прп. Стефана, єп. Володимира Волинського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

СЕРЕДА - 11.05.2016
Свв. апп. Ясона й Сосіпатра. Свв. мчч. Дади,
Максима й Кинтиліяна. Св. Кирила, єп. Турівського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

ЧЕТВЕР - 12.05.2016
Свв. дев’ятьох мчч., що в Кизиці. Прп. Мемнона,
чудотворця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

П'ЯТНИЦЯ - 13.05.2016
+ Св. ап. Якова, брата св. Йоана Богослова.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

СУБОТА - 14.05.2016
Св. прор. Єремії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
16.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці

РОЗДАЧА ПАСХАЛЬНОГО АРТОСА
Сьогодні Томина неділю (Провідна) після кожної Служби Божої матиме місце роздача Пасхального Артоса і мировання.
МАЇВКИ
Традиційно, в місяці травні, після вечірньої Служби Божої, будемо служити молебні в честь Пресвятої Богородиці
ПАСХАЛЬНА МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ
НА ПЕРЕМИСЬКОМУ ГОЛОВНОМУ ЦВИНТАРІ
У суботу 14 травня на цвинтарі при вулиці Словацького будемо молитися за наших померлих.
Молитву розпочнемо традиційно панахидою при
капітульним гробівці о год 9.00.
БІБЛІЙНА КАТЕХИЗА
У суботу, 14 квітня, відбудеться чергова, зустріч
з Божим Словом, яку проведе о. Проф. Дарій
Дзядош. Зустріч розпочнемо о год. 16.30 Молебнем. Опісля конференція. Запрошуємо.
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 планується на 29
травня 2016 року.
УВАГА!
У неділю 22 травня, з огляду на Перше Урочисте Причастя, в нашому Соборі будуть служитися лише дві Святі Літургії, о годині 10.00
та 17.00.
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