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В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії,
яке називається Сихар, близько поля, яке дав
був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там
криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів
біля криниці. Було ж близько шостої години. Аж
ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус
каже до неї: Дай Мені напитися. Учні ж Його
пішли були до міста купити харчів. Каже до Нього жінка самарянка: Ти — юдей, і просиш пити
в мене, жінки-самарянки? Бо юдеї не пристають
із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї:
Якби ти знала дар Божий і хто Той, що тобі каже:
Дай Мені напитися, — ти попросила б у Нього,
і Він дав би тобі води живої. Мовить до Нього
жінка: І зачерпнути не маєш чим, пане, і криниця
глибока; звідкіль, отже, у Тебе вода жива? Хіба
Ти більший від батька нашого Якова, що дав нам
цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба
його? Ісус у відповідь сказав їй: Кожен, хто п'є
цю воду, знову захоче пити. Той же, хто питиме
воду, якої Я дам йому, не матиме спраги повіки.
Вода бо, що Я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до
Нього жінка: Дай мені, пане, тієї води, щоб я не
мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди, поклич твого мужа
і вернися сюди. Озвалася жінка і каже: Нема
в мене мужа. Ісус відповів їй: Добре ти сказала:
Нема в мене мужа. П'ятьох бо мала ти чоловіків,
і той, що тепер у тебе, не муж тобі. Правду ти
сказала. Жінка до Нього каже: Бачу, пане, що Ти
пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви
ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: Повір Мені, жінко,
надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі
не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтесь
тому, чого не знаєте; ми ж поклоняємось тому,
що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але
надходить час, — ба вже й тепер він, — що
справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників Отець Собі шукає.
Бог є Дух; і ті, що Йому поклоняються, повинні
в дусі і правді поклонятися. Жінка до Нього каже:

Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як
прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус: Це Я, що
розмовляю з тобою. Тут надійшли Його учні, і дивувалися, що Він розмовляє з жінкою. Однак, ні
один не спитав: Чого хочеш від неї? — або:
Чому розмовляєш з нею? Жінка покинула свій
глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть,
подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що
я робила. Чи не Христос він? І вийшли з міста
і пішли до Нього. Учні тим часом стали просити
Його, кажучи: їж, учителю. Він сказав їм: Я маю
їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один
до одного: Чи не приніс хто Йому їсти? Каже до
них Ісус: їжа Моя — чинити волю Того, хто
послав Мене, і завершити Його діло. Хіба ви не
кажете: Ще чотири місяці, і настануть жнива?
А Я кажу вам: Підведіть ваші очі й гляньте на
ниви — вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере
свою нагороду і збирає плоди для життя вічного,
щоб сіяч із женцем раділи вкупі. В цьому
справджується прислів'я: Хто інший сіє, а хто
інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не
трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю
вступили. Численні самаряни з того міста увірували в Нього через слова жінки, що посвідчила:
Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до Нього самаряни, просили, щоб лишився
в них, і Він лишився там два дні. Та й багато
інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці: Тепер уже віруємо не через твоє слово,
але тому, що самі чули, і знаємо, що Він справді
Спаситель світу, Христос.

Христос мусив долати непросту дорогу через Самарію, коли подорожував з Юдеї до Галилеї або провадив учнів на прощу до Єрусалимського храму. Самаряни ставилися до
Нього як до ненависного юдея – одного разу
в самарянському селі, попри звернення посланців, «не прийняли Його, бо йшов Він у напрямі
Єрусалиму» (Лк. 9:52). А Сам Ісус, направляючи
на проповідь Дванадцятьох, радив їм: «На
путь до поган не ходіть, і до самарянського
міста не входьте» (Мт. 10:5).
Продовження на 2-ій сторінці

Продовження з 1-ої сторінки

І ось поряд самарянське місто, чомусь назване апостолом Іоаном Сихар. Може, й справді існувало
місто чи передмістя Сихему під такою назвою, а, може, апостол вжив іронічну назву Сихему,
утворену від дієслова «шикар» («поїв вином») або «шекер» («брехня»).
На обрії височіли, нагадуючи про давніх пророків й пережите в минулому, гори Гевал і Гаризим.
Десь неподалік знаходилася гробниця Йосифа Прекрасного. Довколишні поля пам’ятали патріярхів
Авраама та Якова, що часто зупинялися в цих місцях. Пам’яткою предкам-кочовикам лишалася
криниця Якова. «І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці».
Саме тоді, серед денної спеки, наближалася до криниці самарянка. Не просто представник ворожого юдеям народу, а ще й жінка. Навіть тепер ортодоксальний юдей ніколи не сяде поряд
з жінкою в автобусі і не промовить до неї ані слова. Що ж говорити про стародавню Святу Землю,
де суворі близькосхідні звичаї трактували жінку як істоту нижчого рівня. Рабини вчили: «Ніхто не
повинен розмовляти дорогою з жінкою, навіть зі своєю дружиною». Або: «Краще спалити слова
Закону, ніж навчити їх жінку».
Ісус з Назарету був знаний у Своїй батьківщині як учитель, «Равві». А отже, від Нього очікували
манер, звичних для книжників і вчителів. І самарянка, призвичаєна до холодної відчужености чужих
духовних авторитетів, не чекала, що її навіть помітять. Та раптом вона почула: «Дай напитись
Мені!» Ісус не просто перший звертається до самарянки. Він визнає її за рівну. Він з довірливою
глибиною розкриває їй вчення про благодатні дари Святого Духа і першій – першій з усіх людей! –
відкривається як Месія. «Відказує жінка Йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос…
Промовляє до неї Ісус: Це - Я, Що розмовляю з тобою…» Жінка повірила не слову – її переконала
незвична шляхетність і чуйність Співрозмовника, Його безпрецедентна готовність розглядати
самарянську традицію з повагою, Його свобода від обмеженої самовпевнености. Ісус навернув
жінку прикладом любови та пошани до її гідности.
Небезпека ксенофобії – ворожости до чужих – завжди існує в світі. Ми інстинктивно насторожуємося, зустрічаючи представників іншої культури. Сучасна Європа, приймаючи на свою землю
мільйони біженців і заробітчан, боляче переживає експансію чужих звичаїв і традицій у цивілізацію
Старого Світу. Ми опиняємося перед новим викликом – викликом їхньої присутности в нашому
щоденному житті.
Христос не чекав, як поведе себе самарянка. Він Сам перший звернувся до неї. Він виявив щодо неї,
чужинки, людини іншої релігії та культури, несподівану відкритість і довіру. Він шокує Своїх учнів,
бо, як з рівнею, розмовляє з жінкою. І тим перемагає!
Не запобігливість, не пристосування до чужої традиції являє Христос. Він розкриває правду, з суворою чесністю говорить про заплутане, гріховне приватне життя самарянки. Але Він приймає
самарянку як особистість, гідну бути вислуханою й почутою, здатну бути партнером у розмові.
І тим Ісус дає Своїм учням і нам усім приклад ставлення до чужинця, через стосунки з яким ми
проходимо випробування своєї християнської зрілости. Проходимо через вибір між ксенофобією та
місіонерською ревністю про навернення й спасіння душі ближнього. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)
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янами. А з учнів, поскільки хто мав, постановили
кожний з них послати на службу братам, що жили
в Юдеї. Що й зробили, пославши до старших
рукою Варнави і Савла.
БДЖОЛА (19)

В тих днях апостоли, які розсіялися від скорби,
що була за Стефана, пройшли аж до Фінікії,
Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слово,
крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та
з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли
і до греків, благовістячи їм Господа Ісуса. Рука
Господня була з ними, і велике число було тих,
що увірували й навернулись до Господа. Чутка
про це дійшла до вух Церкви, що в Єрусалимі,
і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він
прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і заохочував усіх триматися Господа рішучим серцем,
бо він був чоловік добрий, повний Духа Святого
та віри. І пристало багато людей до Господа.
Тоді Варнава вирушив у Tapс розшукати Савла
і, знайшовши його, привів в Антіохію. Вони збирались цілий рік у Церкві і навчали силу народу,
і вперше в Антіохії назвати учеників христи-

Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 20. Про мовчання і таїну

Сирах. Мудрість прихована і скарб незримий –
яка від обох користь? [Сир. 20,30].
Секост 44. Той мудрий муж, що мовчазний,
Бога шанує, відає, задля чого мовчить.
Філософ Зенон. Коли мучив його цар Дмитро, силуючи виказати якусь таємницю його батьківщини, відкусив язика свого і, розжувавши, виплюнув на того.
Далі буде...

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар: (г.4) Світлую воскресення проповідь*
від ангела взнавши, Господні учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес
Христос Бог,* даруючи світові велику милість.
Тропар переполовення: (г.8) В переполовення
празника спраглу душу мою благочестя напій
водами,* до всіх бо, Спасе, закликав Ти:*
Спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є.* Джерело життя нашого, Христе Боже, слава Тобі.
Слава: Кондак: (г.8) З вірою прийшовши на
кладязь,* самарянка виділа Тебе, премудрости
воду,* якої напившись обильно,* царство вишнє унаслідувала повік* приснославна.
і нині: Кондак переполовення: (г.4) В переполовення законного празника, всіх Творче і Владико,* до предстоящих глаголив Ти, Христе
Боже:* Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя.*
Тому до Тебе припадаємо і вірно кличемо:*
Щедроти Твої даруй нам,* бо Ти є джерело
життя нашого.
СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха

ПАПА ФРАНЦИСК ПОБЛАГОСЛОВИВ
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ
У середу, 25 травня 2016 року, Папа Франциск,
зійшовши з панорамного автомобіля, яким він
об’їжджав між секторами на площі Святого Петра,
вітаючи паломників, підійшов до групи українських
військових. Святіший Отець привітався з військовиками, що брали участь у військовому паломництві до Люрду, та поблагословив їх. Серед них
булі ті, які отримали бойові поранення під час
виконання завдань в зоні АТО.
ПАРАФІЯЛЬНА СПАРТАКІАДА
В суботу 11-ого червня у спортивному комплексі
Ювена, відбудеться чергова парафіяльна спартакіада. Запрошуємо дітей та молодь до спільної
забави поєднаної зі спортивними змаганнями.
Початок імпрези год. 9.00.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (І)
Бажають повінчатися: Дорота Анна Шабаркевич,
греко-католичка, стану вільного, парафія Парафія
Перемишль та Давід Марцін Ковальчик, римо католик, стану вільного, парафія Ярослав.

Ісус Навин і Калев 1-10;

ЗАПРОШЕННЯ

1 Хоробрим у війні був Ісус Навин, що в пророцтвах Мойсеєвим був наступником: він був,
згідно з іменням своїм, великим, щоб рятувати
його вибранців, щоб відплатити ворогам бунтівливим і щоб Ізраїлеві надати спадщину. 2 Який
же був він славетний тоді як, руки піднісши,
мечем на міста замахнувся! 3 Хто встоявся перед ним? Він бо вів Господні війни. 4 Хіба ж не
його велінням сонце спинилось, і з єдиного дня
зробився подвійний? 5 Закликав він до Всевишнього могутнього, як ворог на нього налягав
з усіх-усюдів, - і вислухав його великий Господь:
камінний град превеликий із неба спустивши.
6 Він кинувся на той ворожий народ і вигубив
противників, коли вони спускалися, - щоб народи
взнали, яка сильна його зброя і що їхня війна
проти Господа була. 7 Він бо йшов слідом за
Всемогутнім і за днів Мойсея чинив милосердя він сам і Калев, син Єфунне, - стояв бо він твердо супроти громади, спромігся народ стримати
від гріха і втихомирив лукаве нарікання. 8 Тим то
й спаслося їх лише двоє з-поміж шестисот тисяч
піхотинців, - щоб у спадщину їх запровадити,
в землю, що молоком та медом тече. 9 І Господь
надав Калевові сили, яка аж до старощів при
ньому лишилась, - тож він і зійшов на верховину
землі, яку його потомство одержало в спадщину,
10 щоб зрозуміли сини всі Ізраїля, що ходити
Господніми слідами - добре.

Вже 4 червня о год. 18:00 у Народному домі
чергова історична подія під заголовком "Іван
Франко, Яцек Куронь - Велетні Духа". На нашій
сцені виступить один із найкращих польських
акторів, директор Театру Польського у Варшаві,
Анджей Северин. Він зачитає фрагменти "Мойсея"
Івана Франка, а також фрагменти з життя Франка та тексти Яцека Куроня. Один із них – українсь кий письменник, який боровся за вільну Україну, другий - польський політик, приятель України
і українців. Оба надзвичайно сильні, неперевершені. Рік Франка, 25-ліття Незалежної України оце сьогодні єднає обі постаті.
Сердечно запрошуємо до участі у цьому винятковому заході!
Квитки (30 зл і 15 зл - учні і студенти) можна
придбати в Народному домі або за номером
телефону 16 678 60 39.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Середній вік — це коли протилежна стать
все ще зворушує, але якось середньо.
.
.

ОУП Відділ у Перемишлі

ЗАПРОШЕННЯ
5 червня 2016 р. о 18:00 в Народному домі відбудеться зустріч з відомим письменником і дослідником повстанського руху та Визвольних змагань 1917-20 рр. Романом Ковалем. Разом із співавтором Віктором Моренцем презентуватимуть
вони книгу "Подєбрадський Полк Армії УНР".
Більше інформацій - http://nezboryma-naciya.org.ua/
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
ІІ клаc ліцею запрошує, після ранкової Служби
Божої, до кав’ярні, на каву, чай і тістечко.

НЕДІЛЯ - 05.06.2016 – глас 5
6-а після Пасхи. Про Сліпородженого.
Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського. Прп. Євфросинії
Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса.

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

НЕДІЛЯ - 29.05.2016 – глас 4
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

ПОНЕДІЛОК - 30.05.2016
Св. ап. Андроніка і тих, що з ним.

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

ВІВТОРОК - 31.05.2016
Св. мч. Теодота, що в Анкарі. Свв. мчч. Петра,
Діонисія і тих, що з ними. Свв. семи дів.

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

СЕРЕДА - 01.06.2016
Віддання празника Преполовення.
Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського, і тих, що з ним.

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

ЧЕТВЕР - 02.06.2016
Св. мч. Талалея.

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

П'ЯТНИЦЯ - 03.06.2016
Перша п’ятниця місяця.
+ Свв. великих царів і рівноап. Константина й Олени.

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

СУБОТА - 04.06.2016
Св. мч. Василиска.

Репетиція відбудеться у середу о год. 18.00.
ЗАВЕРШЕННЯ КОНКУРСУ ПИСАНОК
Сьогодні після Служби Божої о годині 11.00
матиме місце завершення конкурсу писанок.
Запрошуємо учасників конкурсу.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.
ЮВІЛЕЙ 25 ЛІТТЯ ВІДВІДИН МІСТА
ПЕРЕМИШЛЯ СВЯТИМ ІВАНОМ ПАВЛОМ ІІ
У четвер 2 червня відзначаємо ювілей 25 ліття
відвідин міста Перемишля Папою Іваном Павлом
ІІ. З цієї нагоди запрошуємо усіх парафіян, на
год. 14.15, до нашого Собору, на Молебень до
Пресвятої Богородиці, у якому візьме участь
духовенство двох обрядів, а також представники
міста Перемишля.
Перед тим, о годині 10.00, в залі католицького
дому «РОМА» при вул. Городській (ul. Grodzka)
архиєпископ Іван Мартиняк виголосить доповідь
на тему зустрічі з Папою Іваном Павлом ІІ в нашому Соборі, а о годині 15.00 о. митрат Богдан
Степан виголосить доповідь у Перемиський Духовній Семінарії.
ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В цьому тижні, 3-ого червня припадає 1-ша п'ятниця місяця. Після Літургії, відвідуємо наших хворих зі Святими Тайнами.
МОЛЕБНІ ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ
У місяці червні будемо служити молебні в честь
Ісуса Христа Чоловіколюбця.

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