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Єва нг е л і є
ві д І ва на
5 , 1 -1 5
В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А в Єрусалимі Овеча купіль, що зветься по-єврейському
Витесда і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали,
коли зворушиться вода: бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто
перший по зрушенні води спускався у купіль,
видужував, хоч би яка була його недуга. Був там
один чоловік, що нездужав тридцять вісім років.
Побачив Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що
він уже дуже довго нездужає, каже до нього: Бажаєш видужати? Відповів йому недужий: Господи, не маю нікого, хто б мене спустив у купіль,
коли зрушиться вода; бо коли я туди приходжу,
інший передо мною сходить. Ісус мовить до
нього: Встань, візьми ложе твоє і ходи! І відразу
видужав той чоловік, і взяв своє ложе, і почав
ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть
тому, що видужав: Таж то субота. Не личить тобі
носити ложе. Той їм відповів, Той, хто мене
оздоровив, сказав мені: Візьми ложе твоє і ходи.
Спитали його: Хто той, що сказав тобі: Візьми
ложе твоє і ходи? Але той, що видужав, не знав,
хто Він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому
місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до
нього: Оце ти видужав, не гріши більше, щоб
щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його.

Ап ос тол
Ді янн я
9 , 3 2 -42
В ті дні Петро обходячи всі місця, прибув і до
святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов
одного чоловіка, на ім'я Еней, що лежав на ліжку
вісім років; він був розслаблений. Петро сказав
до нього: Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє.
Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся. І бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися до Господа. Була ж у Яффі
одна учениця, на ім'я Тавита, що означає у перекладі Серна. Вона була повна добрих діл та
милостині, що чинила. І сталося тими дням, що
вона занедужала і вмерла. Обмили її і поклали
в світлиці. А що Лідда є близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків
з просьбою не полінуватися прийти до них. Петро
встав і пішов з ними. І як прийшов вони повели
його у світлицю, де всі вдови оточили його, плачучи і показуючи йому одежу, плащі, які робила
для них Серна, коли була з ними. Велівши всім
вийти з хати, Петро впав на коліна й почав
молитися і, обернувшись до тіла, мовив: Тавито,
встань! Вона ж відкрила очі і, побачивши Петра,
сіла. Він подав їй руку й підвів її, і, прикликавши
святих та вдів, поставив її живою. Довідалась
про це вся Яффа, і багато увірувало в Господа.

«Уставай, візьми ложе своє та й ходи!»

Чи почули ці слова люди з натовпу, що штовхалися й галасували довкола? А коли й почули,
чи збагнули, наскільки більше за сподіване дістав їхній паралізований сусід? Він мріяв про лікування тілесної хвороби – дістав же шанс на
вічне життя. Бо, закликавши його встати, Христос підводить недужого і від гріховних недуг,
вимагаючи лише одного – більше не грішити.
Зцілення від хвороби стає початком спасіння.
Як багато разів ми уподібнювалися паралізованому з Єрусалиму, коли з тремтінням очікували зовнішньої допомоги в розв’язанні наших
життєвих проблем!
Продовження на 2-ій сторінці

ПЕРША СПОВІДЬ ТА УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
У п’ятницю, наші другокласники: Соломія Борис,
Микола Хамуляк, Адам Ціховляз, Наталія
Дримала, Ганна Гіда, Вероніка Кіх, Андрій Коваль,
Олеся Луцак, Ігор Михалушко, Вартоломей Щекот,
Іванка Шумада, Юлія Варло, Сильвія Вінярська,
Каріна Жигало приступили вперше до Святої Сповіді,
а сьогодні, торжественно приймають Святе Причастя.

Продовження з 1-ої сторінки

Ми чекали на порятунок від тілесних немочів у майстерних лікарів і завдяки особливо ефективним
лікам. Сподівалися на подолання економічних криз завдяки енерґійній особі керівника. Навіть
у церкві ми шукали видимого, матеріяльного об’єкту, здатного відвести від нас лихо, хворобу,
спокусу. Шукали чудотворну ікону, мощі святого, воду з особливо благодатного джерела. Сприймали як ліки освячені воду, паски, вербу.
Чи справджувалися наші сподівання? Безперечно, вони часто справджувалися. Бо і лікарський дар,
і талант керівника, і благодатні реліквії та освячені речі є чимось подібні на збурення води
в купальні Витезда. Вони виявляють у каламуті нашого життя живлющу присутність Божої
ласки, засвідчують постійну взаємодію нашого матеріяльного світу з духовним, безтілесним
світом, звідки ангел приходив щодня в єрусалимську купальню.
Але, покладаючи свої надії на ці радісні знаки, ми повинні постійно пам’ятати про справжнє
джерело цієї ласки, Христа, благодатна участь Котрого в нашому житті зовсім не обов’язково
потребує зовнішніх, видимих знаків. Христос, здебільшого, діє потаємно, в глибині наших душ,
і найбільше чудо Його присутности – безцінний дар спасіння, несений кожному з нас. Кожному, хоч
якими немічними, нездатними до руху, розслабленими не виглядали б ми часто і перед людським
загалом, і перед самим собою.
Тридцять вісім років немочі обертаються на суворий Божий дар розслабленому, завдяки котрому
нездатний дійти до купальні раптом був відвіданий Самим Божим Сином, прощений, зцілений та
покликаний до спасіння. Наші життєві уроки значно легші. Переживаючи їх, замислімося: може,
Христос дає і нам пережити зневіри, падіння, змертвіння тіл і душ для того, щоб колись підійти,
зупинитися біля нас і по-батьківському покликати: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи!». Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
Мойсей 1-5; Арон 8-22; Пінхас 23-26

1 З нього він вивів милостивого мужа, який серед усіх ласку знайшов, який був і Богові, і людям любий: Мойсея, пам'ять якого - у благословеннях. 2 Учинив його славою до святих подібним, зробив його великим на страх ворогам.
3 Словом його він чуда спинив, перед царями
його прославив, доручив йому провід свого народу, а й величі своєї частку йому виявив. 4 Вірного й лагідного, він освятив його, вибравши його
з-поміж усіх живих. 5 Свій голос йому почути
зізволив, а ввівши його в темную хмару, заповіді
дав йому віч-на-віч, закон життя і те, що знати
треба, щоб Якова навчати свого союзу, Ізраїля своїх приписів. 6 Звисочив він і Арона, подібного
йому святого, брата його - з коліна Леві. 7 Заключив з ним вічний союз, і надав священство йому
в народі, благоліпієм його ущасливив, покрив його
світлим одягом; 8 зодягнув його довершеною
славою, прикрасив його сану знаками: спідньою
одежею, хитоном та наплічником. 9 Оточив його
ґранатовими яблуками й багатьма золотими
дзвінками навколо, щоб при кожному кроці його
видзвонювали, щоб звук їхній чути було у храмі на спомин синам народу свого; 10 його шати священні - з золота, блавату та з кармазину гаптованої роботи; судовий нагрудник - з об'явленнями правди, витканий з кармазину мистецького
виробу, 11 з дорогоцінним камінням, мов печатка, вирізьбленим, оправленим у золото - праці
майстра-самоцвітника, - з виритим на пам'ять
написом, за числом поколінь Ізраїля. 12 Вінець
золотий вклав зверху завою, з відбитою на ньому печаткою посвячення, пишну відзнаку чести
художньої роботи, прикрасу - втіху очам. 13 Перед тим ніщо не було таке гарне, і ніколи чужи-

нець не надягав такого, - лише його сини та нащадки його повіки. 14 Жертви його палено
суцільно - двічі щоденно, по всякий час. 15 Мойсей його висвятив, святим миром помазав - для
нього з того був вічний союз, а й для його
потомства, доки триває небо, щоб богослужбу й
священодію виконували та іменем його народ
благословляли. 16 Він його вибрав з-поміж усіх
живих - приносити Господеві жертву, кадило й
пахощі приємні на спомин, ще й покутувати за
свій народ. 17 Заповідями своїми надав він йому; повновладу над тими постановами законів:
давати Якову науку свідоцтв, Ізраїля просвічувати його законом. 18 Чужинці проти нього вчинили повстання і ревнували його в пустині: мужі,
що при Датані та Авірамі, ще й ватага Кораха,
злослива й гнівлива. 19 Побачив те Господь
і того не сподобав, тож були вони знищені в палкім його гніві: він проти них чудо вчинив і вщент
їх вигубив полум'ям вогненним. 20 Аронові ж
славу він побільшив, отож і надав таку йому спадщину: призначив для нього первоплоди, передусім
же зготував хліб для насичення. 21 Тим то й
їдять вони жертви Господні, які він дав йому та
його потомству. 22 Та в землі народу не має він
спадщини, і частка між людом не існує для нього: сам бо він його частка та спадщина. 23 Пінхас, син Єлеазара - третій славою, ревнував бо
він в острасі Господньому й твердо стояв, коли
народ бунтувався, з шляхетною від- вагою душі
своєї, - тож для Ізраїля милосердя виблагав.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Завдяки комп’ютерам люди відучилися
писати. Завдяки машинам — ходити. Завдяки
телевізору — думати.
.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар: (г.3) Нехай веселиться небесні, нехай
радуються земнії,* бо сотворив владу рукою
своєю Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас
і подав світові велику милість.
Слава: Кондак: (г.2) Душу мою, Господи, у гріхах
всіляких і безглуздими діяннями тяжко розслаблену,* воздвигни божественним Твоїм заступництвом,* як і розслабленого воздвигнув Ти
древньо,* щоб я кликав до Тебе, спасаючись:*
Слава, Христе, владі Твоїй.
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.
БДЖОЛА (18)
Промови і мудрості од Євангелія і од
Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх
філософів
Слово 19. Про лють і гнів
Гнівливий проповідує смерть, а муж мудрий відмолить його.
Евріпід. Соромливість краще, ніж лють помагає
людині.
Демонакс. Карай судом, а не гнівом.
Далі буде...
БІЛЯ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ ЗНАЙШЛИ
СТАРОДАВНІЙ ПАЛАЦ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
У Києві – нова сенсаційна археологічна знахідка!
Під час ремонту сходів біля Десятинної церкви
(на розі Володимирської та Андріївського узвозу)
відкопали частину палацу князя Володимира
періоду Київської Русі.
Палац був знайдений під час ремонту сходів. "Будівельники зняли підпірну стінку, щоб її зміцнити,
була знайдена і відкрита частина фундаменту
південного палацу, побудованого в кінці Х століття! Він зводився одночасно з Десятинною
церквою за князя Володимира. Швидше за все,
будівля була двоярусною і побудованою з каменю. Для чого її використовували, точних даних
немає, але імовірно – для прийомів гостей та
проведення урочистих прийомів високого рівня,
тому є велика ймовірність, що там неодноразово
бував і князь Володимир", – розповів науковий
співробітник інституту археології НАН України
Віталій Козюба.
За його словами, фундамент палацу – дуже цінний для історії Києва, оскільки об'єкт є найдавнішим кам'яним спорудженням періоду Київської
Русі у Східній Європі, який можна побачити.

ЄДНІСТЬ
Годі говорити про яку-небудь єдність, які-небудь
інші фундаменти єднання навіть у лоні єдиного
нашого українського народу, якщо не говорити
про пошук церковної єдності. Таку думку висловив Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю радіо
«Еммануїл», відповідаючи на запитання, в якій
площині варто нам шукати єдності.
На думку Предстоятеля Церкви, коренем, джерелом усякої єдності, яку ми хочемо будувати,
в нашому особистому й суспільному житті, є єдність людини з Богом. Це той нерв, фундамент,
без якого немає інших видів єдності.
«Християнська віра – це шлях поєднання людини з Богом. Ми віримо в таїнство воплочення
– що Бог став людиною. В особі Ісуса Христа
було поєднано Його божественну і людську природу. Наслідком такого поєднання людини й Бога в особі Ісуса Христа були інші види єдності,
які Він у собі нам приніс», – вважає архиєрей.
За словами Блаженнішого Святослава, видимим
таїнством єднання всього людства є Христова
Церква. «Тому годі говорити про яку-небудь
єдність, які-небудь інші фундаменти єднання навіть у лоні єдиного нашого українського народу,
якщо не говорити про пошук церковної єдності.
Наприклад, про це чітко говорив митрополит Андрей Шептицький у своєму творі «Як будувати
рідну хату». Він каже, що для того аби дати фундамент єдності для нашого народу, потрібно дати
цій рідній хаті єдиний фундамент як єдину Церкву.
Тому пошук порозуміння, примирення, єдності
між різними Церкви, які є в Україні, сьогодні є
певним пріоритетом», – сказав Глава Церкви.
Він пригадав слова святого Папи Івана XXIII, який
казав, що між католиками, православними і протестантами є набагато більше того, що їх єднає,
ніж того, що роз’єднує. «Часто ми знаємо те, що
нас роз’єднує. А назвати те, що нас об’єднує,
мало хто чітко зможе. Єдиним фундаментом,
який об’єднує всіх християн України, є Святе Таїнство Хрещення. І ми визнаємо це Таїнство
дійсним глибоким фундаментом і в православних, і в протестантів - усіх тих, які хрестяться
водою в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Це той
непорушний фундамент, якого людський гріх не
міг зруйнувати. Тому шукаймо те, що нас єднає.
Це наш виклик, наше завдання», – вважає Блаженніший Святослав.

Коли хто осуджує ближнього,
зневажає його в серці своїм, ганьбить,
обмовляє чи повчає його з гнівом,
- то все це робить його чужим для
милосердя Святих і правдивих чеснот.
Бо все це губить труди, нищить добрі
плоди їхні. Хто каже: «Я оплакую гріхи
свої» - і коїть щось із сказаного вище,
той нерозумний. Хто каже: «Я плачу над
гріхами своїми» - і має щось із того,
той обманює себе.

СУБОТА - 28.05.2016
Прп. Пахомія Великого.

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

НЕДІЛЯ - 29.05.2016 – глас 4

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
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

ПОНЕДІЛОК - 23.05.2016
+ Св. ап. Симона Зилота.

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

ВІВТОРОК - 24.05.2016
+ Свв. рівноапп. Кирила й Методія, учителів
слов’янських. Св. свщмч. Мокія.

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

СЕРЕДА - 25.05.2016
Преполовення П’ятидесятниці.
Свв. отців Епіфанія, єп. Кипрського, і Германа,
патр. Царгородського.

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

5-а після Пасхи. Про Самарянку.
Прп. Теодора Освященного, учня св. Пахомія.

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
Репетиція відбудеться у середу о год. 18.00.
УВАГА!
Сьогодні, з огляду на Перше Урочисте Причастя, в нашому Соборі будуть лише дві Святі Літургії, о годині 10.00 та 17.00.
МАЇВКИ
Традиційно, в місяці травні, після вечірньої Служби Божої, будемо служити молебні в честь Пресвятої Богородиці
ЗАПРОШЕННЯ
У четвер 26 червня Римо-католицька церква
відзначає свято Божого Тіла. Наша парафія
отримала запрошення до участі у перемиських
урочистостях. Традиційно перед входом до нашого Собору поставимо престіл. Початок процесії о год. 10.00 при костьолі Салезіян. Наш престіл
буде третім.

З сумом сповіщаємо, що 6 травня 2016 року, упокоїлася
в Бозі, наша парафіянка, блаженної пам'яті:

ЧЕТВЕР - 26.05.2016
Св. мчц. Гликерії.

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

П'ЯТНИЦЯ - 27.05.2016
Св. мч. Ісидора.

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

Р.

Б.

Галина Лунів
Похорон відбувся у вівторок 10 травня 2015 року, у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлої Галини поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!
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