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15 травня 2016
неділя 3-а після Пасхи.
Про Мироносиць.
Св. Атанасія Великого, архиєп.
Олександрійського.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма рка
1 5 , 43 -1 6 ,8
В той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник,
що й сам очікував Царства Божого, прибув
і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло
Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер; і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер.
Довідавшись від сотника, що помер, він видав
Йосифові тіло; тоді Йосиф, купивши полотно,
зняв Його, обгорнув полотном і поклав у гробі,
що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь
до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія,
мати Йосифа, дивились, де Його поклали. Якже
минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати
Якова, та Соломія купили пахощів, щоб піти та
намастити Ісуса. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце,
і говорили між собою: Хто нам відкотить камінь
від входу до гробу? Але, глянувши, побачили,
що камінь був відвалений, був бо дуже великий.
Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів
праворуч, одягненого в білу одежу, і злякалися.
А він мовив їм: Не бійтеся! Шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого? Встав, нема Його тут. Ось
місце, де Його положили були. Але йдіть і скажіть учням Його і Петрові, що Він чекає вас у Галилеї; там Його побачите, як вам сказав. І вийшовши, побігли від гробу; бо страх і жах огорнули їх. І нікому нічого не сказали, бо боялися.
Саме у відгомоні слів “Христос воскрес”, у відблисках великодньої радости запрошує нас
Церква до дуже серйозного, поважного роздуму
про велич жінки. Протягом попередніх тижнів,
раз-у-раз повертаючись до подій воскресіння,
ми зосереджувалися на Самому Спасителеві,
раділи із відчуття Його вічної присутности
у Церкві. А сьогодні нам дається нагода озирнутися: а що ж відбувалося довкола, хто саме
лишався біля Нього?
Ми вже знаємо, що найближчі Його учні, апостоли, раптом виявилися заслабкими, щоб витримати ці випробування. Навіть один з найближчих - апостол Петро тричі зрадив Учителя на подвір’ї первосвященика, щоб врятуватися від можливих звинувачень.
Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
Ді янн я
6 , 1 -1 7
В тих днях, коли учнів ставало дедалі більше,
зчинилось нарікання Єлинів на Євреїв, що в щоденному служінні занедбано їхніх вдовиць. Тоді
дванадцять прикликали громаду учнів і сказали
не годиться нам лишати слово Боже і служити
при столах. Виберіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних Духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї служби; ми ж
будемо пильно перебувати у молитві й служінні
слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена
та Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх
перед апостолами, і, помолившись, поклали на
них руки. І росло слово Боже та множилось
число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила
священиків корилась вірі.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.2) Коли зійшов Ти до
смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив
Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих із
глибин підземних воскресив Ти,* всі сили
небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже
наш, слава Тобі.
Тропар: (г.2) Благообразний Йосиф, з древа
знявши пречистеє тіло Твоє,* плащаницею
чистою обвив,* і ароматами в гробі новім,
покривши, положив;* та по трьох днях воскрес
єси, Господи,* даруючи світові велику милість.
Слава: Кондак свята: (г.2) Радуватися
мироносицям повелів Ти,* плач праматері Єви
втихомирив Ти воскресенням Твоїм, Христе
Боже,* апостолам же Твоїм проповідувати
повелів Ти:* Спас воскрес із гробу.
і нині: Кондак Пасхи: (г.8) 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.

Продовження з 1-ої сторінки

А ще один – Юда Іскаріот, якому було довірено збирання коштів для невеличкої апостольської
громади, – продав свого Вчителя за тридцять срібняків…
І ось раптом звідкись, із своєї внутрішньої схованки, виходять перед наші очі таємні учні
Спасителя: Йосип, Никодим – ті, хто приходили до Нього тільки так, щоб ніхто не побачив, уночі.
Але приходили, бо відчували, що Він несе слово правди, якої їм бракувало.
Насамперед же постають перед нами у відблиску великоднього світанку скромні жінки-мироносиці.
Ті, про кого взагалі майже нічого не говорилося євангелистами, ті, які непомітно були біля
Спасителя, оточували Його своєю турботою, готували їжу для учнів Ісуса, приймали їх у себе
вдома, дбали про їхній побут.
І ось саме вони, ті скромні, непомітні і теж боязкі – бо вони злякалися і ангела, і того, що їх
зрозуміють неправильно і звинуватять в обмані, – саме ті жінки виявилися найближчими в цей
день до таємниці воскресіння (Мк. 16:1-8). Вони першими про неї довідалися, бо зважилися піти
туди, де було небезпечно, – до гробу, що його мали охороняти римські воїни й біля якого майже
напевно пильнували представники синедріону.
Що дало силу жінкам-мироносицям прийти до гробу? Чому вони зуміли подолати свій природній
страх і подалися вклонитися Вчителеві, від гробу Якого трималися на відстані Його шанувальники? Велика любов! Любов і відчуття Божества, Яке присутнє поміж людьми. Те, що дається не
стільки розумом, а серцем. Вони мали велике серце, сповнене любов’ю до Христа. І саме серце
вело їх через усі випробування і трагедії
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

БДЖОЛА (17)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 18. Про багатство і злиденність

Один рік чотири зміни має, а один поворот часу
змінює багато речей.
Вдача подібна до несамовитого володаря: багато раз переможеного увінчує.
Зраду слави та вдачі терпи з упованням.
Епіктет 42. Освічені на борців схожі: якщо й
упадуть, то швидко і вправно підхопляться.
Вдачу вважаю овочем: мине час – засохне.
Зенон 43. Коли потопав він у морі та добро своє
втратив, не жалів нічого, а лише Богу дякував,
примовляючи: «Добре це для мене, бо тягар я
відкинув, а у цім лахмітті залишуся філософії
навчати».
Далі буде...

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
Енох 16; Ной 17-18; Авраам 19-21;
Ісаак та Яків 22-23;

16 Енох угодив Господеві, тож його перенесено:
ось поколінням зразок каяття. 17 З Ноя був досконалий праведник: у час гніву він оновленням
став, - із-за нього лишивсь на землі останок, коли
ото був потоп учинився. 18 Вічні союзи з ним
укладено, щоб усяке тіло потоп не нищив.
19 Авраам - великий батько багатьох народів:
ніхто бо йому не дорівняв у славі. 20 Він дотримав закону Всевишнього, і з ним у союз він увійшов: на тілі його встановив він союз той і в випробуваннях виявився вірним. 21 Тим то він і запевнив його клятвою, що в його потомстві всі народи благословляться, що він його розмножить,
мов порох земний, що потомство його, наче зорі,

вивищить, що дасть йому спадщину від моря й
до моря і від Ріки аж до країв землі. 22 Та й Ісаака також він запевнив - заради Авраама, батька
його. 23 Благословення для всіх людей і союз
він поклав на Якова голову: благами своїми його
скріпив ще й дав йому край у спадщину; розподілив його на частини, почленував його на дванадцять поколінь.
ПРОСЬБА ПОВЕРНУТИ ПОЧАЇВСЬКІЙ ЛАВРІ
СТАТУС ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА
Тернопільська обласна рада звернулася до Президента України Петра Порошенка та Кабінету
Міністрів України з вимогою повернути Почаївській лаврі статус державного заповідника. За відповідне рішення, під час засідання 12 травня,
проголосували всі 54 депутати, присутні в залі.
У тексті звернення йдеться про те, що розпорядженням уряду Віктора Януковича від 17 липня
2003 року, всупереч волі тернополян, споруди
Почаївської Свято-Успенської лаври були виключені зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та передані в безкоштовне користування на 49 років чоловічому монастирю, що належить Московському Патріархату.
«Таким чином був зроблений перший крок до передачі Почаївської лаври у власність УПЦ (МП)»,
– наголошується в документі. Крім того, це сприяло поширенню проросійських настроїв серед
духовенства та вірян та перетворенню лаври на
осередок міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі, зазначають ініціатори звернення. Депутати Тернопільської облради вимагають скасувати розпорядження Кабінету Міністрів 2003 року та остаточно передати споруди лаври в державну власність і дати можливість представникам інших церков відправляти тут служби.
«Ми хочемо повернути у власність держави цю
святиню, а потім через відкритий конкурс на пра-

во користування окремими культурними спорудами дати можливість іншим Церквам, зокрема й
греко-католицькій, проводити тут молебні та
служби», – заявив Андрій Цибульський, депутат
Тернопільської обласної ради.
ОЛЬГА ПАСІЧНИК У НАРОДНОМУ ДОМІ
Сьогодні, 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

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
Kонсульство України в Перемишлі інформує, що
19 травня цр. у приміщенні консульства України
в Перемишлі (ul.Nestora 8, 37-700 Przemyśl) відбудеться виїзне консульське обслуговування
громадян України співробітниками Генерального консульства України у Люблині.
Години прийому 11:00-14:00.
В ході цього прийому буде можливість вчинення
окремих консульських дій, а також надання консультацій з консульсько-правових питань.
Прийом громадян України здійснюватиметься за
попереднім записом Для того щоб записатись на
консульський прийом, потрібно до год. 17.00 дня
18 травня звернутись до консульства у Перемишлі по тел: (16)6768026; 609806595, або за
ел. адресою sekretariat@konsulat-ukraina.pl, з зазначенням прізвища, номеру тел. та виду консульської дії або консультації.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
19 травня, відзначаємо Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та
носіння етнічного вишитого українського одягу.
Дата (третій четвер травня) обрана, аби Всесвітній
день вишиванки завжди проходив у будень, аби
провести акцію не заради параду чи показухи,
а щоб продемонструвати, що вишиванка — органічна складова життя та культури українців.

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).
ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
Місяць березень: Н.Н. – 200 зл., Кудлак Марія
– 100 зл., Скамій Агафія – 200 зл., Піпка Петро –
200 зл., Піпка Анна (на вишивку) – 50 зл., Стабрин Тадей Геновефа – 200 зл., Козак Катерина –
50 зл., Мельник Ярослав – 100 зл., Данилець
Дарія – 100 зл., Чорний Андрій – 150 зл., Батор
Орися – 1000 зл.,
Місяць квітень: Н.Н. – 200 зл., Фіцак Ольга –
50 зл., Рой Стефанія – 200 зл., Яремко Ярослава
– 100 зл., Боян Ірена – 100 зл., Романек Ірена
Йосиф – 100 зл., Коласа Данута Володимир –
100 зл., Колач Марія Михайло – 100 зл., Козар
Ірена Зенон – 100 зл., Н.Н. – 500 зл., Климко
Галина Іван – 200 зл., Козар Ярослав – 200 зл.,
Куштала Анна – 50 зл., Скупінська Марія – 20 зл..
На квіти до Божого гробу: Хіта Ольга – 20 зл.,
Загородна Марія – 30 зл., Коляса Данута – 50 зл.,
Козар Ярослава – 50 зл., Хащин Марія – 30 зл.,
Малий Олександра – 50 зл., Завалень Василь –
50 зл., Заянчковска Богдана – 20 зл., Колач
Марія – 50 зл., Федьо Анна – 100 зл., Піпка Анна
– 50 зл., Салапяк Анна – 50 зл., Н.Н. – 50 зл.,
Мазурек Варвара – 50 зл., Білянська Любомира
– 100 зл., Горбачик Тетяна – 70 зл., Данило
Ольга – 30 зл., Зийло Галина – 30 зл., Кульчицька Анна – 20 зл., Стаюра Іванна – 50 зл.,
Яремко Олександра – 100 зл., Поташник Анна –
50 зл., Вуєк Марія – 50 зл., Н.Н. – 70 зл., Бачик
Д. А. – 400 зл., Боднар І. С. – 50 зл., Гіза Марія –
100 зл., Маркевич Ольга – 50 зл., Данилець Еля
– 50 зл., Печінка Ірина – 50 зл., Стецько
Ярослава – 50 зл., Климко Галина – 50 зл., Левчишин Ярослава – 50 зл., Н.Н. – 100 зл., М. Ольга
– 100 зл., Фізьо Мирослава – 20 зл., Козар Христина – 50 зл., Пилипович Люба – 50 зл., Чорний
Андрій – 100 зл., Туз Марія – 50 зл., Крупа Анна
– 50 зл., Н.Н. – 10 зл.,
Всім жертводявцям сердечно дякуємо!
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Як каже наш інженер із техніки безпеки, ніщо
так не тішить око, як друге око.

СУБОТА - 21.05.2016
+ Св. ап. і єв. Йоана Богослова.
Прп. Арсенія Великого.

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

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

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 - 16.05.2016
+ Переставлення прп. Теодосія, ігумена монастиря
Печерського.
Свв. мчч. Тимотея й Маври.

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

ВІВТОРОК - 17.05.2016
Св. мчц. Пелагії.

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

СЕРЕДА - 18.05.2016
Св. і славної мчц. Ірини. Прп. Никифора, ігумена
монастиря Мидікійського.

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

ЧЕТВЕР - 19.05.2016
Св. праведного, і многострадального Іова.

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

П'ЯТНИЦЯ - 20.05.2016

НЕДІЛЯ - 22.05.2016 – глас 3
4-а після Пасхи. Про Розслабленого.
Св. прор. Ісаї. Св. мч. Христофора.
+ Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця
з Мир до міста Барі.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 - Служба Божа в Лучицях
9.15 – Утреня
10.00 - Служба Божа
17.00 - Служба Божа і Молебень
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у вівторок о год. 18.00.
МАЇВКИ
Традиційно, в місяці травні, після вечірньої Служби Божої, будемо служити молебні в честь Пресвятої Богородиці
ЗАВЕРШЕННЯ
АРХІЄПАРХІЯЛЬНОЇ ПРОЩІ СИМВОЛІВ СДМ
В днях 19 -20 травня у Перемишлі відбудеться
завершення Прощі Символів Світових Дні Молоді. В тих днях молодь привезе до Перемишля
символи СДМ – Хрест та ікону «Спасіння Люду
Римського». В урочистостях візьме участь молодь нашої Архієпархії та Краківської Архієпархії.
Програма:
19 травня (четвер) – прибуття символів СДМ до
Перемишля (вечером),
20 травня (п’ятниця)
8.30 – процесія з Консисторії до Собору з символами СДМ,
9.00 – Архієрейська Свята Літургія. Після Літургії передання символів СДМ молоді з Краківської Архієпархії.

ПЕРША СПОВІДЬ
ТА УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
20 травня (п’ятниця) о год. 16.00 відбудеться
Перша Сповідь дітей, а також їх батьків і дітей,
які святкують першу річницю Святого Причастя,
а 22 травня (неділя), о год. 10.00, Свята Літургія під час якої відбудеться урочисте Святе Причастя дітейь у нашій парафії.

Спогад про явління на небі, у святому місті
Єрусалимі, знамени чесного Хреста. Св. мч. Акакія.

УВАГА!

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.30 – процесія до Собору з символами СДМ
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень

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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