ч. 23/2016
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12 червня 2016
неділя 7-а після Пасхи. Глас 6
свв. отців I-го Вселенського
Собору.
Прп. Ісаакія, ігумена обителі
Далматської.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д І ва на
1 7 , 1 -13
В В той час, підвівши очі до неба, сказав: Отче,
прийшла година. Прослав Свого Сина, щоб Син
Твій прославив Себе, згідно з владою, яку Ти
дав Йому над усяким тілом: дати життя вічне
тим, яких Ти дав Йому. Це — вічне життя, щоб
пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса
Христа, Якого Ти послав. Я прославив Тебе на
землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати.
Тепер, отже, прослав Мене, Отче, у Себе, тією
славою, яку Я мав у Тебе, перше ніж постав світ.
Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав Мені зо
світу. Вони були Твої, і Ти дав їх Мені, і вони
зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що
все, що Ти дав Мені, від Тебе приходить; слова
бо, що Ти дав Мені, Я дав їм, і вони прийняли
і справді зрозуміли, що Я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти Мене послав. Я молюся за них,
не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав Мені, бо
вони Твої. І все Моє є Твоє, а Твоє Моє, і Я прославився в них. Я більше не у світі, але вони
є у світі, Я йду до Тебе. Отче святий, ради імени
Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони
були одно, як і Ти. Коли Я був з ними у світі,
Я беріг їх у Твоє ім'я; Я стеріг тих, яких Ти дав
мені, і ніхто з них не погиб, крім Сина погибелі,
щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе
і говорю це у світі, щоб вони мали у собі повну
радість Мою

Ап ос тол
Ді янн я
2 0 , 16 -1 8; 28 -3 6
В тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес,
щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по
змозі, на день П'ятдесятниці бути в Єрусалимі.
З Мелету він послав у Ефес і прикликав присвітерів Церкви. Коли вони прийшли до нього, він
до них промовив: Вважайте на самих себе і на
все стадо, над яким Дух Святий поставив вас
єпископами, щоб пасти Церкву Господа Бога,
яку Він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по
моїм відході ввійдуть між вас хижі вовки, які не
щадитимуть стада. Та й з-між вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб
потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я три роки, ніч і день, не переставав
кожного з вас зі сльозами навчати. А тепер передаю вас Богові і слову Його благодаті, що
може збудувати і дати нам спадкоємство між
усіма освяченими. Не вимагав я від нікого ні
срібла, ні золота, ні одежі. Ви самі знаєте, що
моїм потребам і тих, які зі мною, служили оці
руки. У всьому я показав вам, що, так працюючи,
треба помагати слабосильним і пам'ятати слова
Господа Ісуса, що сам сказав: Більше щастя
є давати, ніж принимати. Промовивши це, він
упав на вколішки і з усіма ними помолився.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.6) Ангельські сили на гробі Твоїм,* і ті, що стерегли, змертвіли,* і стояла Марія
у гробі,* шукаю чи пречистого тіла Твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси Діву,
даруючи життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі.
Тропар Вознесіння: (г.4) Вознісся Ти у славі, Христе Боже наш,* радість сотворивши ученикам
обітуванням Святого Духа,* утвердивши їх благословенням,* бо Ти єси Син Божий, ізбавитель світу.
Тропар Отців: (г.8) Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців наших оснував
Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний, слава Тобі.
Слава: Кондак Отців: (г.8) Апостолів проповідування і отців догмати* єдину віру утвердили Церкві,*
яка і, ризу істини з богословія вишнього носячи,* право править, і славить* благочестя велике таїнство.
і нині: Кондак Вознесіння: (г.6) Сповнивши промисел щодо нас* і те, що на землі, з’єднавши з небесним,* вознісся Ти у славі, Христе Боже наш,* ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи,* Ти кличеш до тих, що люблять Тебе:* Я з вами і ніхто проти вас.

Сьогоднішній день заздалегідь впроваджує нас у найбільшу таємницю Церкви – таємницю Пресвятої Тройці. Догмат про єдність Отця, Сина і Святого Духа – це один із наріжних каменів Церкви.
У сьогоднішньому євангельському читанні (Ів. 17:1-13) передається особлива молитва, яку часом
називають Архиєрейською, – молитва, яку відкриває Христос Своїм учням. Учні ж вслухаються
в неї настільки уважно, що наймолодший з апостолів дослівно запише її у своєму Євангелії. “Усе бо
Моє то Твоє, а Твоє то Моє. Святий Отче, заховай в Ім’я Своє їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми,
єдине були!” (Ів. 17:10-11) – ось про що просить Христос. Він просить про єдність Церкви!
Але раптом у той самий час, коли ми згадуємо ці слова і скрушно думаємо про брак цієї єдности
сьогодні та мріємо про те, як її досягти, ми згадуємо отців Першого Вселенського Собору, які
представляють нам внутрішньоцерковну боротьбу – боротьбу двох різних тлумачень учення про
Пресвяту Тройцю. Одне з них – прийняте Нікейським собором, друге – відкинуте. Відкинуте
аріянське, яке заперечувало Пресвяту Тройцю, стверджуючи, нібито Ісус був тільки людиною
і називається Божим Сином тільки в тому сенсі, в якому ми всі – Божі діти.
Здавалося б, це – суто богословська суперечка, яка мала розв’язуватися в академічних дискусіях.
Але збирається Вселенський собор, який вирішує цю справу, насамперед, через молитву, через
вслухання в Євангеліє, а також через авторитет Церкви – тієї героїчної Церкви, якою була вона
після епохи переслідувань. Адже залишилися в ній тільки найстійкіші, ті, хто витримав
випробування і став сповідниками віри.
І саме цей спомин про Перший Вселенський Собор показує нам ще один нюанс. Єдність дається не
через механічне поєднання різних частин – справедливости і неправди. Справжня єдність
досягається єдністю в Бозі, в Небесному Царі Церкви.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

СИЛА І НЕМІЧ ЦЕРКВИ (1)

Книга Сираха

Христос Яннарас

Натан та Давид 1-11;

Платон. Не в тім убогість, коли добро зменшиться, а в тім, що жадоба збільшується.

Люди, які судять про християнство за його моральною «віддачею» та історичною корисністю,
не знають ні того, що таке Церква, ні її істини.
Вони розглядають Церкву як «релігію», як інститут, покликаний задовольняти «метафізичні потреби народу», і тому підходять до неї з міркою
«покращення» звичаїв та умов нашого смертного буття. Вони й не підозрюють, що справа
не в ефемерних «покращеннях» та невдачах,
а в іншому: у кожному Євхаристичному зібранні
смертне людське життя перетворюється на життя безсмертне й нетлінне. І можливість цього перетворення не може бути скасована ні негідністю
окремих осіб, ні гріхами мирян і кліриків, ні інтригами високих церковних чинів: достатньо хоча б
малої закваски — членів Церкви, які свідомо беруть участь у Євхаристії.
Євангеліє попереджає, що Церква — Царство
Боже — схожа на «невід», що захоплює добре
й погане (див.: Мт.13,47–48); на «поле», де росте
і пшениця, і плевели (Мт.13, 25). Святі й грішники
рівною мірою є членами Церкви: праведні, непорочні, аскети — і разом з ними розбійники, блудниці й митарі. Усі ми об’єднуємося в Церкву не
тому, що хочемо вдосконалити наші «чесноти»
або «виправити» наші характери, але тому, що
прагнемо життя, вільного від руйнування та смерті.
Ми знаємо, що як праведники, так і грішники однаково смертні: наш спільний гріх є смерть — подія, в якій наша фізична індивідуальність, фізична
іпостась одного разу зникає в землі (адже «гріх»
означає не порушення законів або приписів, але
глобальну невдачу, провал у здійсненні мети або
призначення, нашого буття). Ми приходимо до
Церкви тому, що прагнемо життя як повноти
любові. Нас цікавить не доброчесність смертної
людини, але вічність людини покаянної.

Далі буде...

Далі буде...

1 А після нього почав Натан пророкувати за днів
Давида. 2 Так, як сить відокремлюють від жертви, так Давида - з-між синів Ізраїля. 3 Він з левами бавивсь, як з козенятами, а з ведмедями мов із ягнятами. 4 Чи ж велетня не вбив він, як
був ще хлопцем? Чи не змив же він із народу
ганьбу, як ото підняв руку з каменем у пращі та й
ізламав гординю Голіята? 5 Візвав він тоді до
Господа Всевишнього, і той надав сили правиці
його - вбити мужа, у війні потужного, і ріг народу
свого піднести. 6 Зажив він слави десятків тисяч,
хвалено його з-за благословень Господніх, тож
і надягли на нього слави вінець: 7 він бо загладив
ворогів навколо, винищив геть супостатів філістимлян, зламавши їхню міць аж по сьогодні.
8 У кожнім своїм ділі воздавав він шану Святому
Всевишньому словами прослави, з усього серця
співав піснопіння й любив свого Творця. 9 Перед
жертовником настановив співаків, і лунав їхнім
голосом спів милозвучний. 10 Святам-празникам
блиску надав він, досконало прикрасив чини врочисті: хвалили вони його ім'я святе, а святиня
вже від ранку бриніла. 11 Простив Господь йому
його гріхи й підніс навіки його потугу, дав йому
царський союз і слави престол в Ізраїлі.
БДЖОЛА (21)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 22. Про грабунок та образу

Святий Василь. Хто чужого прагне, той скоро за
своїм голоситиме.

В УГКЦ РОЗГЛЯДАЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ШРИФТУ БРАЙЛЯ
У Марійському духовному центрі в Зарваниці відбувся Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ. Одним із питань,
що розглядалися на Синоді, було питання використання в душпастирстві незрячих шрифту
Брайля. Про це повідомив Блаженніший Любомир,
Архиєпископ-емерит УГКЦ, в ефірі «Живе радіо.
Воскресіння». Блаженніший Любомир розповів,
що до нього звернулися люди з пропозицією,
аби уможливити для незрячих провадити повноцінне духовне життя. «Я подав таке прохання на
розгляд єпископів Синоду нашої Церкви і заохотив їх взяти це до уваги. Адже це вкрай потрібно
нашим військовим і дітям. За допомогою цього
незрячі люди зможуть повернутися до активного
духовного життя. Загалом, це відкриє їм дорогу
до нормального життя», - додав архиєрей.
В ЄРУСАЛИМІ ВПЕРШЕ ЗА 200 РОКІВ
ПОЧАЛИ РЕСТАВРУВАТИ
ГРОБНИЦЮ ХРИСТА
На цьому тижні вперше за останні 200 років
в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі почалася
реставрація гробниці Ісуса Христа. Будівельники
повинні зміцнити кувуклію – стародавню каплицю, яка, як вважають християни, розташована
над тим місцем, де тіло розп'ятого Христа вмили, завернули в плащаницю і поховали в кам'яному склепі. Кувуклія розташована в центрі Ротонди Храму Воскресіння Христового. Вона складається з Гробу Господього і бокового вівтаря
Ангела. Сучасна каплиця була побудована
в 1810 році і з тих пір не реставрувалася.
Храмом володіють представники шести конфесій,
тому тривалий час вони не могли домовитися
про реставрацію. Однак в 2015 році влада Ізраїлю заявили про небезпеку храму для відвідувачів, і представники релігійних конфесій спільно дали "добро" на реставраційні роботи. Кожна
з шести конфесій дала частину грошей на реставрацію Храму Гробу Господнього. Персональне
пожертвування зробив також король Йорданії
Абдалла. Район Старого міста, де розташований
храм, до арабо-ізраїльської війни 1967 року
перебував під контролем Йорданії, і ця країна
продовжує брати участь в охороні християнських
і мусульманських святинь Єрусалима. Вартість
реставраційних робіт складе приблизно 3,3 млн
доларів.
Вважається, що храм стоїть на тому місці, де,
згідно зі Священним Писанням, був розп'ятий,
похований, а потім воскрес Ісус Христос. Храм
був побудований імператором Костянтином
в 4 столітті.

ЗАПРОШЕННЯ
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 19 червня 2016 року 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
ЗАПРОШЕННЯ НА ПИКУЛИЦЬКЕ СВЯТО
У неділю 26 червня 2016 року відбудуться традиційні заходи присвячені вшануванню пам'яті воїнів УГА, УНР та УПА, похованих на Українському
військовому цвинтарі в Пикуличах. Після Служби
Божої о год. 9:00 запрошуємо на урочистий похід з-під Архикатедрального собору на Український військовий цвинтар у Пикуличах, де буде відслужена Панахида; покладення квітів на могилу
борців. Запрошуємо всіх взяти участь у цій
важній події.
***
У Четвер 16 червня о годині 18.00 в Народному Домі відбудуться організаційні збори по
пригодовленні до Пикулицького Свята. На збори просимо усіх членів парафіяльної Ради та
Управу Міського Гуртка ОУП у Перемишлі.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (І)
Бажають повінчатися: Віолетта Стипулковська,
римо-католичка, стану вільного, парафія Старі
Внори та Дарій Іван Кривуцький, греко-католик,
стану вільного, парафія Перемишль.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)
Бажають повінчатися: Наталія Катерина Манькут,
греко-католичка, стану вільного, парафія Бартошиці та Павло Кривуцький, греко-католик, стану
вільного, парафія Перемишль.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІІ)
Бажають повінчатися: Дорота Анна Шабаркевич,
греко-католичка, стану вільного, парафія Перемишль та Давід Марцін Ковальчик, римо-католик, стану вільного, парафія Ярослав.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
ІІ клаc ліцею запрошує, після ранкової Служби
Божої, до кав’ярні, на каву, чай і тістечко.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Коли народжуються діти, в будинку зникає:
порядок, гроші, спокій, відпочинок – і приходить
ЩАСТЯ!
.

.

СУБОТА - 18.06.2016
Декада місійності: сповнитися місійним духом.
Субота заупокійна. Св. свщмч. Доротея,
єп. Тирського. Св. мч. Косми, пресвітера вірменського.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ - 12.06.2016 – глас 6
Декада місійності: наставники віри.
7-а після Пасхи. свв. отців I-го Вселенського Собору. Прп. Ісаакія, ігумена обителі Далматської.

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 - 13.06.2016
Декада місійності: дар Богопосвяченого життя.
Св. ап. Єрмія. Св. мч. Єрмея.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Панахида
17.00 – Велика Вечірня з Литією

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
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у середу о год. 18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ

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

Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.

ВІВТОРОК - 14.06.2016

У місяці червні будемо служити молебні в честь
Ісуса Христа Чоловіколюбця.

Декада місійності: бути Христовим учнем.
Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним.

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

СЕРЕДА - 15.06.2016
Декада місійності: відповідальність за дар віри.
Св. Никифора, ісп.

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

ЧЕТВЕР - 16.06.2016
Декада місійності: готовність свідчити – служити.
Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним.

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

П'ЯТНИЦЯ - 17.06.2016
Декада місійності: власний хрест.
Віддання Вознесення. Св. Митрофана, патр.
Царгородського.

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

МОЛЕБНІ ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ
У свято Вознесіння ГНІХ (четвер), згідно з рішенням Синоду Єпископів, наша Церква розпочала Декаду місійності. Метою проведення
Декади місійності є наново зобов’язатися ділитися християнською вірою з іншими й підтримувати мiсiйну діяльність Церкви молитвою та особливою матеріальною пожертвою.
ОСВЯЧЕННЯ ГРОБНИЦІ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО
Щиро запрошуємо всіх на врочисте посвячення
оновленої гробниці перемиської письменниці
Уляни Кравченко, яке відбудеться сьогодні,
о год. 11.00 на Перемиському кладовищі при
вул. Словацького.
«Українське вчительське товариство у Польщі»
- гурток у Перемишлі,

ЗАУПОКІЙНА СУБОТА
В суботу 18 травня, на передодні Зелених Свят,
молимося за померлих з наших родин. Після
Служби Божої відслужимо Панахиду з загальним
поминанням померлих. Прошу принести до церкви пом’яники.
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