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Зіслання Святого Духа.
П'ятдесятниця.
Глас 7
Прп. Висаріона, чудотворця. Прп.
Іларіона Нового, ігумена Далматської
обителі, ісп.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д І ва на
7 , 3 7 -52 , 8, 1 2
Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос: Коли хто спраглий, нехай
прийде до Мене і п'є! Хто вірує в Мене, як каже
Писання: Ріки води живої потечуть із нутра його.
Так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті,
які увірували в Нього. Бо не прийшов був ще Дух
Святий, тому що Ісус не був ще прославлений.
Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді
пророк. Інші говорили: Він — Христос. Ще інші
мовили: Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не
сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид?
І виник роздор через Нього серед народу. Деякі
хотіли Його схопити, та ніхто не наклав на Нього
рук. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають: Чому ви Його не привели?
Слуги відповіли: Ніколи чоловік не говорив так,
як Цей чоловік говорить. Фарисеї казали: Чи й ви
дали себе звести? Невже хто зі старшини або
фарисеїв увірував у Нього? Та проклятий народ,
що не знає закону! Озвавсь до них Никодим, що
приходив до Нього вночі, один із них: Хіба закон
наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті йому
у відповідь сказали: Чи й ти з Галилеї? Розсліди
і побачиш: з Галилеї пророки не приходять. І знову говорив до них Ісус, кажучи: Я — світло світу.
Хто йде за Мною, не буде ходити в темряві,
а матиме світло життя.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар свята: (г.8) Благословен єси, Христе
Боже наш,* що премудрими рибаків явив,*
зіславши їм Духа Святого,* і ними уловив вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі.
Слава і нині: Кондак свята: (г.8) Коли Ти,
зійшовши, язики змішав,* розділив Ти народи,
Всевишній.* Коли ж вогненні язики Ти роздавав, у з’єднання всіх Ти призвав.* I одноголосно славимо Пресвятого Духа.

Ап ос тол
Ді янн я
2 , 1 -1 1
В ті дні, коли настав день Пятдесятниці, всі апостоли були однодушно вкупі. Аж ось зненацька
залунав із неба шум, неначе подув буйного
вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на
кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух
давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом.
І як зчинився той шум, зійшлася сила народу
і збентежилася, бо кожний чув, що вони говорили
його мовою. І дивувалися всі, і чудувалися кажучи один до одного: Хіба ось всі, що говорять,
це не галилеяни? Як же воно, що кожний з нас
чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії
і мешканці Месопотамії, Юдеї й Кападокії, Понту й
Азії, Фригії й Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що
біля Кирени, римляни, що прибули, юдеї і проселіти, крітяни й араби, як ми їх чуємо, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі!?

Здається, зовні нічого не змінилося. Ну так,
з’явилися вогненні язики, які позначили цю
подію, і апостоли заговорили новими мовами
(Дії 2:1-11). Але те, що насправді здійснилося,
набагато глибше, ніж ці зовнішні ефектні
знаки. Пресвята Трійця, Та, у тринітарній,
говорячи богословською мовою, тобто потрійній, єдности Котрої здійснюється сам
величний акт творіння, втілюється у момент творення Святої Церкви. Церква увінчує повноту шляху до спасіння на землі.
Насправді, Церква, звичайно, не завершує цей
шлях. Вона тільки його починає. Але вона
формує наш шлях повернення до гармонійного життя. Не кожна людина, яка опиняється в Церкві, може відразу відчути це.
За останні дні ми бачимо багато потворних
явищ, коли людина, ніби й церковна, займається політичною демагогією, бере в руки
зброю, очолює терористичні загони.
Продовження на 2-ій сторінці

Продовження з 1-ої сторінки

Що це означає? Що ця людина справді так розуміє свою віру? Ні, вона зовсім не розуміє своєї віри!
Вона, формально присутня в Церкві, лишається глибоко чужою тій величній єдності, яку Церкві
дарує Господь. Бо єдність, яка визначається єдністю трьох Осіб Пресвятої Тройці – Бога Отця,
Бога Сина і Бога Духа Святого, – та єдність, яку ми щоразу знаменуємо, складаючи три персти
для хресного знамення – саме вона стає основою нашого єднання, основою подолання трагічного
поділу, що ліг в основу всіх криз і драм людини: поділу душі і тіла, нашого внутрішнього роздвоєння.
Хіба ж не відчуваємо ми часом це роздвоєння, коли нам раціонально хочеться зробити одне, а емоції підказують зробити інше? Коли ми знаємо, де добро, а де зло, а чинимо якраз навпаки, чинимо
на шкоду собі? Таке трапляється не раз у нашому житті. Саме в Церкві Христос дає нам
знаряддя для подолання цього роздвоєння. Бо почалося воно з тієї миті, коли людина порушила
Божу заповідь. І те, що сталося на Синайській горі, коли Мойсей одержує дороговказ для
простування назад, до Бога, шляхом навернення й твердої віри та ївиконання заповідей, і те, що
сталося у Сіонській горниці, коли не за заслуги людства, а як великий аванс на майбутнє
дарується благодатне віяння Святого Духа, Який, сходить на Церкву в особі першої церковної
громади святих апостолів, – все це наповнює Церкву тією благодатною силою, яка і допомагає їй
витримувати випробування протистоянням світу.
Церква не розриває з матеріяльним світом. Вона інтеґрує його в собі. І зараз ми з вами оточені
предметами реальними, матеріяльними. І ця трава, ці гілочки, якими прикрашена церква сьогодні,
квіти, які ми ставимо в ці дні в своїх оселях, – все це нагадує нам про красу творіння і про те, що
видимий, матеріяльний світ не є щось вороже Богові. Навпаки, він є Його творінням. І ми –
улюблена частина цього творіння.
Бог допомагає нам подолати внутрішнє роз’єднання. І це дається також через подолання
роз’єднання зовнішнього, наших людських поділів. Бо Церква вчить нас бути разом, миритися
один з одним, приймати один одного, допомагати та любити один одного – вчить тому, чого так
бракує нам в житті. Чому, можливо, посилаються нам випробування, суворі кризи, одну з яких
зараз переживає Україна? Щоб ми відчули необхідність бути разом у протистоянні злу! Бо тільки
тоді ми маємо силу перемогти зло, коли йдемо за прикладом Самого Бога, Який вчив нас, "щоб
були всі одно": "як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі" (Ін. 17:1,2), і дав нам відчути повноту триіпостасної
єдности Бога, коли на Церкву послав слідом за її Вчителем і Небесним Главою Христом
благодатне віяння Святого Духа, Який наповнює Церкву Своєю присутністю.
Хай же благодатна сила Церкви допоможе нам відчути цю силу в собі самих! Силу, яка допомагає
подолати зовнішні виклики, гідно відповісти на них. Силу, яка допомагає нам, керуючись Божими
заповідями, змінювати ставлення один до одного і транслювати із Церкви це доброзичливе,
братнє ставлення у довколишній світ.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

БДЖОЛА (22)

Книга Сираха

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

Соломон 12-22;

12 Мудрий син по нім був: завдяки йому жив
щасливо. 13 Царював Соломон за мирних днів:
дав йому Бог довколишній спокій, щоб він спорудив дім його імені й святилище йому приготував навіки. 14 Який же мудрий був ти замолоду,
мов повноводна річка розуму! 15 Землю покрила
душа твоя: приповідками-загадками сповнив її
ти. 16 Дальніх островів сягнула слава твоя: був
єси люблений в мирі твоїм. 17 За твої пісні, приповідки, притчі, а й відповіді - країни тебе подивляли. 18 В ім'я Господа Бога, що зветься
Богом Ізраїля, зібрав ти золота, мов цини, срібла
згромадив, мов олива. 19 Та прихиляв ти жінкам
свої боки, то й став еси рабом власного тіла.
20 Поклав єси пляму на власну славу, осквернив
своє потомство, гнів на власних дітей навів і біль
пекучий - на своїх нащадків. 21 Постала тоді
подвійна влада: з Ефраїму вийшло бунтівниче
царство. 22 Та Господь милосердя не залишить,
жадного зо слів своїх не порушить, дітей свого
вибранця не занапастить, потомків того, кого любив, не знищить, - тим то й дав він Якову
останок, а Давидові корінь, з якого він вийшов.

Слово 23. Про вшанування батьків

З Євангелія. Шануй батька свого й матір свою,
і люби ближнього свого, як себе.
Батьки посеред божественного єства і людського
перебувають, торкаються обох. Людського роду,
бо створені і знов зотліють, а божественного, бо
народили і небувше до буття привели. І як Бог
до тварі, так і батьки до чада, бо мов Бог несущим існування подарував, також ці силі його
уподібнюються, рід безсмертний зберігають.
Блаженний, хто, залишаючи життя це, нащадка
залишить свого, і від себе народженого господаря роду й дому.
Коли й єством людським розпадається, та продовженням дітей живий він.
Аристотель. Належить синові рабом бути отцю
своєму і більше ніж дійсному рабу: бо єством
син уже раб отцю, а раб – за законом.
Далі буде...

СИЛА І НЕМІЧ ЦЕРКВИ (2)

ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Христос Яннарас

У п’ятницю 24 червня, о год. 8.00, запрошуємо
учнів та вчителів на подячну Святу Літургію з нагоди закінчення навчального року, а о 10.00 на
урочистості в школі.

У Церкві сила наша здійснюється в немочі
(2 Кор.12,9). Велика сила Церкви — це наші історичні біди й наші гріхи. Чому гріхи ми називаємо
силою? Перш за все тому, що пізнання наших
власних невдач і немочей, як і повага до невдач
і слабкостей ближнього, є основною передумовою свободи, є запереченням тоталітарного права вимагати «досконалості». Якщо хто-небудь
наважиться «согрішити» в політичній партії, інституційованій ідеологічній системі чи в бізнесі,
йому неминуче доведеться спокутувати (часом
кров’ю) порушення «приписів» або «розпоряджень центру» або ж заподіяні інтересам ділових
партнерів збитки. Сьогодні, у цьому світі, у цій
цивілізації, де всі полюють за щастям, точністю
і «досконалістю», лише в Церкві існує остання
можливість людської свободи — «право» на невдачу й безсилля.
Але сила Церкви здійснюється в немочі переважно тому, що, тільки визнаючи людську неміч,
ми здатні перетворити життєву можливість на
любов Бога, «Який воскрешає мертвих». Замкненість у самодостатності, вдоволеність своєю
доброчесністю, своїми досягненнями й розважливістю не залишають нам можливості для самозречення та самопереборення, які вивільняють
животворну силу любові. Оскільки ми очікуємо
здійснення життєвої мети (досягнення спасіння,
праведності, безсмертя) від релігійності, моралі,
ефективності наших законів, остільки ми віддаляємося від можливості «істинного життя». Навпаки, індивідуальні гріхи будь-кого з нас у сукупності з кожним виявом людської неспроможності
в Церкві — у розбещених єпископах, «розбійницьких» соборах, політичних спекуляціях церковною
істиною — приводять нас до відчаю, який виявляється вищою мірою плідним, оскільки ці явища
підтверджують утопічність моралістичних мріянь
і релігійних претензій на «оновлення» людини.
Життя вічне, проголошуване Церквою, починається там, де закінчуються екзистенціальні можливості створіння, тобто вичерпують себе тенденція до автономного існування і претензії на
індивідуальне володіння життям. Спасіння від
смерті можливе завдяки зв’язку з нествореним;
це дарунок, благодать, а не наслідок нашої природи. Спасіння стає можливим тоді, коли природа звільняється від необхідності екзистенціальної автономії, від прагнення до самозбереження. Тоді перед людиною відкривається
шлях до тринітарного способу буття — до подолання в любові своєї індивідуальної обмеженості.
Таким є свідчення Церкви, що знайшло своє історичне втілення переважно в мучениках і аскетах.
Конкретне свідчення мучеників та їхніх історичних
послідовників — аскетів остаточно закарбовує
образ церковного життя, охороняючи істину
Церкви від спотворення. Життя — не індивідуальне виживання, але самовіддача в її найвищому вияві, аж до смерті — самовіддача в «шаленій любові» до Божественної Особи, явленої
в Ісусі Христі.

ЗАПРОШЕННЯ НА ПИКУЛИЦЬКЕ СВЯТО
26 червня 2016 р. відбудуться заходи присвячені вшануванню пам'яті українських воїнів, які
сповичають на Українському військовому цвинтарі
в Пикуличах. Після Служби Божої о год. 9:00 запрошуємо на урочистий похїд з-під Архикатедрального собору на Український воєнний цвинтар у Пикуличах, де буде відслужена панахида
та відбудеться покладення квітів на могилу борців. У заході візьме участь Окрестр Академії
Сухопутних Військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Після панахиди будуть збиратися пожертви
на ремотні роботи на цвинтарі. Просимо про
жертвенність. Запрошуємо всіх взяти участь
у цій важливій події!
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)
Бажають повінчатися: Віолетта Стипулковська,
римо-католичка, стану вільного, парафія Старі
Внори та Дарій Іван Кривуцький, греко-католик,
стану вільного, парафія Перемишль.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІІ)
Бажають повінчатися: Наталія Катерина Манькут,
греко-католичка, стану вільного, парафія Бартошиці та Павло Кривуцький, греко-католик, стану
вільного, парафія Перемишль.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ У СПРАВІ
ПІДГОТОВКИ ПИКУЛИЦЬКОГО СВЯТА
Завтра (понеділок) о 18:30 (після літургії) у прицерковних приміщеннях відбудеться друга організаційна зустріч у справі підготовки Пикулицького
свята. Запрошуємо до численної участі!.


Висловлюємо щире і глибоке співчуття
Пані Марії Мричко
Вчительці Комплексу загальноосвітніх шкіл
ім. о. М. Шашкевича у Перемишлі
та
Панам Богданові і Євгену Колачам
– відданим Друзям нашої школи,
з приводу смерті

МАМИ
Єднаємось у скорботі й молитві
та розділяємо Ваше горе.
Сотвори, Господи, Покійній, Вічную Пам‘ять.
Вчителі Перемиської Шашкевичівки,
працівники школи, Батьківська рада та
«Українське вчительське товариство у Польщі» гурток у Перемишлі.

СУБОТА - 25.06.2016
Віддання П’ятдесятниці.
Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Атонського.

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

НЕДІЛЯ - 26.06.2016 – глас 8

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ - 19.06.2016 – глас 7
Декада місійності: дар Святого Духа.
Зіслання Святого Духа. П'ятдесятниця.
Прп. Висаріона, чудотворця. Прп. Іларіона Нового,
ігумена Далматської обителі, ісп.

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 - 20.06.2016
+ Святого Духа. Пресвятої Тройці.
Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.
Тиждень загальниці.

8.30 – Молебень
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 21.06.2016
Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Стратилата.

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

Неділя Всіх святих. Св. мчц. Акилини. Св. Трифилія,
єп. Левкусії Кипрської.

8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа і процесія на Пикуличі
17.00 – Служба Божа і Молебень
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у середу о год. 18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.
ЗАГАЛЬНИЦЯ
Від завтра до неділі Всіх Святих в нашій Церкві
є звільнення від посту, час "загальниці".
ЗАПРОШУЄМО СЬОГОДНІ
Стипендіальний фонд ім. Ярослави Поповської,
Батьківська рада перемиської «Шашкевичівки»
та Об’єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі запрошують на п’ятий фестиваль
шкільної пісні ім. Ярослави Поповської, який
відбудеться сьогодні о год. 18.00 у Народному
домі. У фестивалі візьмуть участь наша співуча
молодь і діти. Приходіть – підтримуйте наше
майбутнє. До численної участі заохочує Організаційний комітет

СЕРЕДА - 22.06.2016
Св. Кирила, архиєп. Олександрійського.

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

ЧЕТВЕР - 23.06.2016
Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського.

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

П'ЯТНИЦЯ - 24.06.2016
+ Свв. апп. Вартоломея й Варнави.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Година Милосердя

З сумом сповіщаємо, що 11 червня, на 90 році життя,
упокоїлася в Бозі наша парафіянка, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Анна Колач
Похорон покійної відбувася у середу 15 червня 2016
року у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлої Анни поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо
наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!
Під час похорону, замість квітів, зібрано 1341 зл. на
ремонт Народного дому. Усім жертводавцям щире
спасибі.
Родина
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