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В той час Ісус, проходячи, побачив чоловіка,
сліпого зроду. Спитали Його учні: Учителю, хто
згрішив: він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не згрішив, ні батьки
його, але щоб діла Божі виявились на ньому.
Поки дня, Я мушу робити діла Того, Хто послав
Мене; бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе
діяти. Поки Я у світі, Я – світло світу. Сказавши
це, плюнув на землю, зробив грязь із слини
і помастив гряззю очі сліпому. І сказав до нього:
Іди, вмийся в купелі Силоамській (що у перекладі означає: Посланий). І пішов той, умився,
і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його
раніше сліпим, заговорили: Чи то не той, що все
сидів і жебрав? Одні казали: То він. Інші: Ні, але
подібний до нього. Він же каже: Це я. І спитали
його: Як прозріли твої очі? Він відповів: Чоловік,
що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі
і сказав: Піди до Силоаму і умийся. Пішов я,
умився, і прозрів. Вони його спитали: Де він?
Каже той: Не знаю. І ведуть того, що був сліпий,
до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив
грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його,
як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на
очі грязь, я вмився, і бачу. Деякі з фарисеїв
казали: Цей чоловік не від Бога, бо не шанує
суботи. Інші мовили: Чи може грішний чоловік
такі чуда робити? І виникла серед них незгода.
І знову кажуть сліпому: Ти ж що кажеш про того,
що відкрив тобі очі? Той відповів: Він — пророк.
Однак, юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого. І спитали їх: Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він
тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали:
Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився.
А як він тепер бачить – не знаємо, і хто відкрив
йому очі – не знаємо. Спитайте його: він дорослий і сам скаже про себе. Так казали його
батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто
Його визнаватиме Христом. Тому батьки його
казали: Він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.5) Собезначальне Слово
Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення
наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресенням Своїм.
Слава: Кондак: (г.4) На душевних очах осліплений,* до Тебе, Христе, приходжу, як сліпий
від народження;* в покаянні кличу до Тебе:* Ти
в темряві світло пресвітле.
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.

йому: Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той
чоловік – грішник. Озвався той: Чи він грішник,
не знаю. Одне знаю: я був сліпий, і тепер бачу.
Вони йому сказали: Що він тобі зробив? Як відкрив тобі очі? Той відповів: Я вже сказав вам,
і ви чули; що іще хочете чути? Чи не хочете й ви
його учнями стати? Ті з лайкою накинулись на
нього і сказали: Ти – його учень! Ми – учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог.
А цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: Тож воно і дивно, що ви не знаєте,
звідкіля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що
Бог не слухає грішників; а хто богобоязливий
і чинить Його волю, того Він вислухає. Одвіку не
чувано, щоби хто відкрив очі сліпому зроду.
Якби він не був від Бога, не був би міг зробити
нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти ввесь
у гріхах родився, і нас навчаєш? І прогнали його
геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали,
і, зустрівши його, сказав до нього: Віруєш у Сина
Людського? Той відповів: Хто Він, Господи, щоб
я увірував у Нього? Сказав йому Ісус: І ти бачив
Його, і той, хто говорить з тобою – це Він. Тоді
той сказав: Вірую, Господи! І поклонився Йому.

Продовження з 1-ої сторінки

Що найважливіше у тому уривку з Євангелія, який ми прослухали? На перший погляд – зцілення
хворого. Але цим не закінчується уривок. Євангелист Іван із властивою йому скрупульозністю
і вмінням помічати деталі провадить нас аж до останньої миті – до дарування Христом радости
віри. Ось що справді відкриває духовні очі сліпому! Ось що може нам допомогти побачити світ
таким, яким він є, а не яким подають нам його заанґажовані засоби масової інформації чи наше
спотворене сприйняття довколишнього світу!
Христос відкриває нам очі віри. І це – великий дар. Дар, який допомагає нам відчути насамперед
сяйво того світла, яке надає реальних обрисів світові, - світла воскресіння. Ось у чому є провіденційне значення цього чуда, пророче його значення! Не випадково сліпий сприйняв Христа за
пророка, коли пояснював юдейським старшинам, Хто ж саме зцілив його (Ів. 9:17).
Христос провіщає тут, чим саме Він відкриє нам очі на майбутнє: Своїм воскресінням з померлих.
Він також, повертаючись як людина до пороху, з якого був узятий, пройшовши через нього, веде
нас до вічного світу, в якому праведники вшановують присутність воскреслого Господа у вічній
радості.
Для нас усіх мить зустрічі з Христом є шансом на повернення цього зору. І, можливо, саме тому
на завершення цих радісних сорока днів відзначення великодніх свят Церква пропонує нам
замислитися не тільки над тим чудом, яке сталося колись у Палестині, а над собою самим, над
тим, наскільки здоровим є наш зір, наскільки адекватно бачимо ми цей світ. І Церква заохочує нас
просити у Бога, щоб силою віри, радістю віри допоміг нам відкрити наші духовні очі. Амінь.

Ап ос тол
Ді янн я
1 6 , 16 -3 4

їх тієї години вночі, він обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Якже запровадив їх до
себе в господу, накрив стіл і веселився з усім
домом, який увірував у Бога.
СВЯТЕ ПИСЬМО

В тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала віщунського
духа, і віщуванням справляла своїм панам великий прибуток. Ідучи слідом за Павлом, вона кричала: Ці люди - слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння! Чимало днів вона таке
робила. Надокучило це Павлові, і, обернувшись,
він сказав до духа: Наказую тобі ім'ям Ісуса
Христа: Вийде з неї! І в ту ж мить він вийшов. Її
пани, побачивши, що їхня надія на заробіток
пропала, схопили Павла і Силу й потягли на
майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод,
сказали: Ці люди, юдеї, бунтують наше місто.
Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не
дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп,
разом і воєводи, накинувся на них, і, здерши
з них одежу, веліли їх бити різками. Завдавши їм
чимало ран, кинули їх у в'язницю, наказавши
в'язничному пильно стерегти їх. Той, одержавши
такий наказ, вкинув їх до самої середини в'язниці і забив їх ноги у колоди. Павло і Сила
опівночі молилися і співали Богу, і в'язні слухали
їх. Раптом зчинився великий землетрус, так що
підвалини в'язниці затряслися: зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них всіх поспадали.
Якже прокинувся тюремник і побачив відчинені
темничні двері, гадаючи, що в'язні повтікали, витяг меч і хотів себе вбити. Тут Павло скрикнув
сильним голосом, кажучи: Не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут. Попросивши світла,
в'язничний ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та Силі, та, вивівши їх звідти, мовив: Панове, що мені робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і дім твій. І вони звістили слово Господнє йому і всім, що були в його домі. Узявши

Книга Сираха
судді 11-12; Самуїл 13-20;

11 І судді - кожен із власним іменем, - у всіх
у них серце не було віроломне, і не відвернулись
вони від Господа: хай же буде пам'ять про них
благословенна! 12 Хай розквітнуть їхні кості з їхньої могили, і нехай імення їхнє передасться на
синів отих, що прославляться в дітях! 13 Улюблений Господом своїм Самуїл, пророк Господній,
царство заснував і помазав князів над своїм
народом. 14 Ім'ям Господнім судив він громаду,
тож і Господь до Якова навідався. 15 За свою
вірність об'явивсь він пророком: промовами довів, що в видіннях він - правдивий. 16 До Господа могутнього він віз-вав, як вороги налягли
з усіх-усюдів на нього, - приніс бо в жертву ссуще ягнятко. 17 Отож Господь загримів із неба,
в гуркоті великім дав свій голос почути. 18 Він
винищив тирських князів і всіх філістимлянських
зверхників. 19 А перед часом вічного спочинку
засвідчив перед Господом та його помазаником:
«Ні від кого не взяв я грошей, ні навіть сандалів
пари» - тож ніхто його й не оскаржив. 20 Ба навіть як заснув, то ще пророкував він, передсказавши цареві його кінець: він з-під землі озвався
голосом у пророцтві, щоб стерти беззаконність
люду.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Сухарики зі смаком червоної ікри - це все
одно, що "Жигуль" із запахом Порше.

.
.

БДЖОЛА (20)

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)

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

Бажають повінчатися: Дорота Анна Шабаркевич,
греко-католичка, стану вільного, парафія Парафія
Перемишль та Давід Марцін Ковальчик, римо католик, стану вільного, парафія Ярослав.

Слово 21. Про сутність і спокій

Сократ. Коли питали його, хто спокійно живе,
відповідав: «Ті, хто не уявляють себе тими, хто
зло чинить».
Геріон 45. Цей, зустрівши людину, яка на небо
дивилась і в зірок питала та у провалля впала,
сказав: «По заслузі отримав, бо земного не відаючи, у неба питаєш».

БІБЛІЙНА КАТЕХИЗА
У суботу, 11 червня, відбудеться чергова, зустріч
з Божим Словом, яку проведе о. Проф. Дарій Дзядош. Зустріч розпочнемо о год. 16.30 Молебнем
до Пресвятої Богородиці. Опісля конференція.

Далі буде...

ЗАПРОШЕННЯ
ВЛАДИКУ БОРИСА (ҐУДЗЯКА) УДОСТОЄНО
НАГОРОДИ ІМ. ЯНА НОВАКА-ЄЗЬОРАНСЬКОГО
У суботу 4 червня, у Вроцлаві, Єпископа УГКЦ,
президента Українського католицького університету Бориса (Ґудзяка) удостоєно Нагороди ім. Яна
Новака-Єзьоранського. Владику Бориса удосто
єно нагороди за «великий внесок у створення
незалежної, суверенної та європейської України
як спільноти вільних людей».
УКРАЇНЦІ ЗАКЛИКАЮТЬ ВСТАНОВИТИ
СПІЛЬНИЙ ДЕНЬ ПАМ‘ЯТІ ЖЕРТВ
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
2 червня, відомі державні, громадські діячі, глави
українських традиційних церков та інтелектуали
напередодні роковин Волинської трагедії оприлюднили звернення до державного керівництва
Польщі і польського суспільства, в якому просять, щоб «не допустити мови ворожнечі, яка
може підмінити християнські почуття прощення
і порозуміння».
«Особливим болем і для України, і для Польщі
залишається трагедія Волині і польсько-українського конфлікту в роки Другої Світової війни,
в проваллі якого було знищено тисячі невинних
братів і сестер. Убивство невинних людей не
має виправдання. Просимо прощення за вчинені
злочини і кривди – це наш головний мотив.
Просимо прощення і рівною мірою прощаємо
злочини і кривди, вчинені щодо нас, — це єдина
духовна формула, що повинна бути мотивом
кожного українського і польського серця, яке
прагне миру і порозуміння», — наголошуються
у зверненні. Вони закликали також польських
партнерів утриматися від нерозважливих політичних заяв з приводу минулого, які можуть використати треті сили для загострення польськоукраїнських відносин.
Замість окремих національних актів, запропонували повернутися до традиції спільних двосторонніх державних відозв та разом встановити
єдиний День пам’яті за жертвами польсько-українського конфлікту під час і після Другої світової
війни.

Сьогодні. о 18:00 в Народному домі відбудеться
зустріч з відомим письменником і дослідником
повстанського руху та Визвольних змагань 191720 рр. Романом Ковалем. Разом із співавтором
Віктором Моренцем презентуватимуть вони книгу "Подєбрадський Полк Армії УНР".
Більше інформацій - http://nezboryma-naciya.org.ua/
ЗУСТРІЧ З ЮРІЄМ ВИННИЧУКОМ
У четвер 9 червня о 18:30 (після літургії на Кругелю) в Народному домі відбудеться зустріч
з одинм з найвидатніших сучасних українських
письменників Юрієм Винничуком. Юрій Винничук
це також перекладач, публіцист, літературознавець і редактор. Лауреат багатьох премій, зокрема «Книги року ББС». Автор більше 20 книжок
прози і поезії, упорядник численних антологій.
Перекладач з англійської, валлійської і слов’янських мов. Його твори перекладені на 11 мов світу. Автор презентуватиме свої книжки, які буде
можна придбати після зустрічі і отримати автограф. Сердечно заохочуємо до численної участі.
ОУП у Перемишлі

ОСВЯЧЕННЯ ГРОБНИЦІ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО
Шановна українська громадо! Ремонт пам’ятника
перемиської письменниці Уляни Кравченко – завершений! Щиро запрошуємо всіх на врочисте
посвячення оновленої гробниці, яке відбудеться
12 червня (неділя) 2016 року, о год. 11.00 на
Перемиському кладовищі при вул. Словацького.
«Українське вчительське товариство у Польщі»
- гурток у Перемишлі,
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СУБОТА - 11.06.2016
Декада місійності: Боже Слово.
Св. прпмчц. Теодосії, діви.

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

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

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

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 відбудеться у середу о год. 18.00.

ПОНЕДІЛОК - 06.06.2016

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

Прп. Симеона, що на Дивній горі. Прп. Микити
Стовпника, Переяславського чудотворця.

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

ВІВТОРОК - 07.06.2016
+ Третє віднайдення чесної голови св. прор.,
Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

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

СЕРЕДА - 08.06.2016
Віддання Пасхи. Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох.

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

ЧЕТВЕР - 09.06.2016
Декада місійності: Запрошення.
Вознесення Господа Бога і Спаса нашого
Ісуса Христа. Св. Свщмч. Терапонта.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.30 – Молебень
9.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа (на Кругелю)

П'ЯТНИЦЯ - 10.06.2016
Декада місійності: Дар Хрещення і Боже
усиновлення.
Прп. Микити, єп. Халкидонського.

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

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ

МОЛЕБНІ ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ
У місяці червні будемо служити молебні в честь
Ісуса Христа Чоловіколюбця.
ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО ВОЗНЕСІННЯ
У четвер, 9 червня, припадає Празник Господнього Вознесіння. В цей день о год. 17.00 будемо
служити Службу Божу в церкві на Кругелю Великому. У навечір’я празника, в середу о год.
17.00, у Кафедральному соборі відслужимо Велику Вечірню з Литією.
В УГКЦ НА СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ
Протягом десяти днів, після ранкової Служби Божої, будемо роздумувати над такими темами:
дар Хрещення і Боже усиновлення; Боже слово,
наставники віри, дар Богопосвяченого життя; бути
Христовим учнем; відповідальність за дар віри;
готовність свідчити – служити; власний хрест;
сповнитися місійним духом; дар Святого Духа.
Метою проведення Декади місійності є наново
зобов’язатися ділитися християнською вірою з іншими й підтримувати мiсiйну діяльність Церкви
молитвою та особливою матеріальною пожертвою.
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 о год. 9.00.

