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3 липня 2016
Неділя 2-а по Зісланні Св. Духа
Глас 1
+ Торжественне поклоніння пречистим
Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса
Христа. (перенесене з четверга).
Св. свщмч. Методія, єп. Патарського

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма те я
4 , 1 8 -23
В той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів: Симона, що звався Петром, й Андрія, брата його,
що кидали сіті в море, бо були рибалки, і мовив
до них: Ідіть за Мною, Я вас зроблю рибалками
людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за Ним.
Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох
братів: Якова, сина Заведея, та Івана, брата
його, що в човні з батьком Заведеєм лагодили
сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна
і свого батька, пішли слідом за Ним. І ходив Ісус
по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах,
звіщаючи Добру Новину про Царство і зціляючи
всяку хворобу та всяку недугу в народі.

ЗАПРОШУЄМО У ЧЕТВЕР 7 ЛИПНЯ
ДО НАШОГО СОБОРУ
НА ХРАМОВЕ СВЯТО
СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
(порядок богослужень на останній сторінці)

У святкуваннях візьмуть участь
Владики:
- Митрополит і Архиєпископ Євген
(Попович), який очолить архиєрейську
Божественну Літургію,
- Архиєпископ Кир Іоан (Мартиняк)
- владика Богдан (Манишин), єпископ
помічник Стрийської Єпархії проповідник храмового празника

Сердечно вітаємо Вас
дорогі Владики!

Ап ос тол
До Р имл я н
2 , 1 0 -16
Браття, слава і честь, і мир усякому, хто чинить
добро, юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не
дивиться на особу Бо ті, що згрішили, не маючи
закону, без закону і згинуть; а ті, що згрішили під
законом, будуть законом суджені. Бо не слухачі
закону справедливі перед Богом, а виконавці
закону виправдаються. Бо коли погани, що не
мають закону, з природи виконують те, що
законне, вони, не маючи закону, самі собі закон;
вони виявляють діло закону, написане в їхніх
серцях, як свідчить їм їхня совість і думки, то
засуджуючи їх, то оправдуючи, в день суду, коли
Бог, згідно з моїм Євангелієм, судитиме таємні
вчинки людей через Ісуса Христа.

З нагоди іменин,
які припадають 7 липня,
сердечно вітаємо
високопреосвященного
владику

кир Іоана (Мартиняка),
зичимо Вам, щоб Господь
дарував здоров’я,
зміцнення Ваших тілесних
сил, і допомогав Вам
дальше служити
нашій Церкві.
На Многая Літа Владико!
Отці та вірні Архикатедральної парафії
св. Івана Хрестителя у Перемишлі

Євхаристія, це Таїнство з Таїнств, так вчить нас Церква, тому, що людина реально в ній
з'єднується з Богом: Бог входить у самі глибини людського буття і сама людина долучається до
справжнього Життя в Бозі. Ми прийнявши в себе Христа, стаємо причасниками цієї перемоги.
Це сталося завдяки тому, що Христос, коли прийшов у цей світ був одночасно як Бог і як Людина.
Він очистив в Собі всю людську природу, Своїм Хрестом і Воскресінням перемігши панувати над
нею смерть.
Не випадково свмч. Ігнатій Богоносець називає Євхаристію «ліками безсмертя, протиотрутою,
щоб не вмерти». Сам Спаситель так звертається до Своїх учнів: «якщо не будете тіла Сина
Людського і пити Крові Його, то не будете мати в собі життя». «Хто тіло Моє споживає та кров
Мою п'є, життя вічне, і Я воскрешу його в останній день. Бо тіло Моє то правдиво пожива, і Кров
Моя є істинним питтям. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є в Мені перебуває, а Я в ньому»
Ів.6. 53-56.Тому християни, щоб стати гідними Божої благодаті, повинні приступати до причастя
з глибокою вірою. Бо свята Євхаристія є духовна, і розглядати її слід духовно.
Святитель Григорія Палама зауважує: «Цей хліб є ніби завісою прихованого всередині божества ...
якщо ж ти дивишся тільки на те, що явно бачиш, то ніякої користі ти не придбав, а якщо ...
передлежачий цей хліб бачиш духовним чином, то, причастившись, ти оживотворився».
Отці Церкви вчать, що Пресвята Євхаристія – це є велика жертва для людства Ісуса Христа.
Без сумніву вона дає здатність людині, що бере участь в ній, здобути перемогу над власними
пристрастями, духовно піднестися, бо вона є відтворенням не лише розіп’ятої любові, але також
і любові яка є здатна воскрешати. Тому стараймося як найчастіше приступати до неї, найдостойніше приймати її до свого серця, в такий спосіб працюючи над собою з Божою допомогою
колись у Вічності отримаємо так бажану нами всіма нагороду. Амінь.
Протоієрей Тарас Огар

СВЯТЕ ПИСЬМО

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ

Книга Сираха

Тропар воскресний: (г.1) Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,*
воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали
до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню
Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава
промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.

Єлисей 12-16; Єзекія 17-25;

12 Такий був Ілля, вхоплений вихорем, - а й Єлисей його духом сповнився: за життя свого не
страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг.
13 Ніяке слово його не перевищило, - а й по
смерті його тіло пророкувало. 14 Він і за життя
творив чудеса, - а й при смерті діла його дивні.
15 Та попри все те народ не покаявсь і не відступив від своїх гріхів, - аж поки його не виселено з рідного краю та й не розсіяно по всій землі. 16 Зосталась лиш горстка люду з князем із
дому Давида: дехто чинив угодне, а дехто множив гріхи. 17 Єзекія укріпив своє місто і воду провів до нього, пробив залізом скелю й поробив на
воду ритви. 18 За днів його рушив Санхериб, та
відійшов, Равшака пославши, - той же руку підняв на Сіон і в гордині вихвалявся вельми.
19 Затремтіли серця в них і руки, мов породіллю,
схопили їх болі: 20 візвали до Господа, до Милостивого, простягнувши до нього руки, - і Святий швидко з неба їх вислухав та й спас рукою
Ісаї. 21 Він ударив на асирійський табір, і винищив їх його ангел. 22 Бо Єзекія чинив Господеві
вгодне, і в путях Давида, свого батька, скріпився,
- як ото Ісая пророк заповідав, у видіннях своїх
великий та вірний. 23 Відступило за днів його
сонце, -і цареві життя він продовжив. 24 Він
бачив майбутнє духом могутнім і втішав сумних
на Сіоні. 25 Аж до вічности об'явив він прийдешнє і приховане, заки воно збулося!
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Бувають у житті миті… а бувають
і немиті.
.
.

.

Тропар Свята: (г.4) Воспоминання Твоє, Христе
Боже наш,* засвітило світові день празничний,*
від Тебе бо рибалки училися безкровну жертву хліба й вина Тобі приносити* і так творити
Твоє божественне воспоминання,* яке й ми
празнуємо і кличемо:* Господи, слава Тобі.
Слава: Кондак Свята: (г.4) Ось предлежить
Христос на поживу всім,* прийдіте і, припадаючи, поклонімся Христу Богові, * у цих тайнах утаєному,* з умилінням кличучи:* Владико, не опали нас, недостойних, причастям,*
але попали гріхи і очисти душі наші.
і нині: Кондак воскресний: (г.1) Воскрес Ти як
Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,*
і людське єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть
щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині,
від узів ізбавляючись, радується, взиваючи:*
Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення.
БДЖОЛА (24)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 25. Про нетривке і покаяння

Ніхто, хто у гріхах живе, хай у відчай не впадає.
Відомо ж бо, що обкопування і присаджування
змінюють посаджене єство, а душевний устрій
може стримувати всяку недугу.
Епіхарм 46. Мудрому мужу негідно каятися,
а промислити.
Далі буде...

СТОЯЧИ У ХРАМІ СЛАВИ ТВОЄЇ,
СЕБЕ НА НЕБІ УЯВЛЯЄМО… (2)
(роздуми про богослов'я храму)
Іван Дутка

Новий Завіт не приносить поняття нівеляції сакруму як такого, оскільки Господь не прообразно,
але реально приходить і сам являється до свого
творіння. Навпаки, через таке божественне сходження увесь світ стає суцільно священним,
сакральним місцем. Для нас, отже, має бути
зрозумілим, що завдяки боговоплоченню небо
і земля поєдналися разом, являючи Царство
Боже в кожному місці та кожному часі. Саме
з цієї перспективи треба дивитись нам на поняття християнського храму як зменшеної моделі
світу, в якому царює Господь. Храм є важливим,
навіть необхідним для людини, щоб, перебуваючи в ньому, вона ствердила для себе цю
істину, позаяк часто їй це не вдається відчитати
у зовнішньому світі.
Ідеї «Царства між нами» у храмі підпорядковане
абсолютно все. Архітектура через велич та гармонію форм являє нам лад і устрій Божого світу.
Ікони та розписи представляють нас реальними
учасниками священних подій, які, маючи початок,
тривають тут і тепер. Богослужбові чини дають
нам відчути смак ангельського славословлення.
Храмове освітлення являє нам світло божественної слави, на яку можемо дивитись без боязні, адже Христос є лагідним і тихим світлом.
Воістину, саме тут, у храмі ми повнотою відчуваємо повне і досконале завершення усього, до
чого йдемо. Тут, ще будучи смертними, ми «причащаємося райської поживи» і вже є «богами по
благодаті», як говорили святі Отці.
Таїнство храму для нас має ще один цікавий
прояв: храм є наче живим організмом, адже він є
статичним виміром Церкви – Христового тіла, до
якого ми всі належимо. Навіть більше! Можна
сказати, що не лише ми, як церковна спільнота,
будуємо храм, але й рівною мірою храм будує
нас у єдине ціле, бо є фізичним місцем творення
духовної єдності Церкви. Ми збираємося у Церкву
як спільноту завдяки церкві як будівлі. Таким
чином храм, до якого належать багато цеглин, є
символом усіх нас, що приналежні до Христа.
Входячи до церкви, ми щоразу творимо переміну самих себе – вступаючи до простору Божого панування цим самим підкоряємось Йому,
стаємо Його слугами, маючи кожен своє покликання та служіння. Творець, однак, таким чином
відновлює нам гідність богосинівства; храм для
нас стає місцем тісного поєднання людини
і Бога, коли відновлюється початкова гармонія
едемського саду. У церкві ми відчуваємо передсмак нашого нового життя, яке нам дарує
Христос своїм воплоченням, животворящими
страстями, смертю і воскресінням. Прагнімо,
отож, до такого оновленого життя і приймаймо
його через таїнство храму – місця перебування
людей якнайближче до Бога, що Йому належить
слава і влада на віки віків. Амінь.

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА
З ПРИВОДУ НАПАДУ НА МОЛИТОВНУ ХОДУ
В ПЕРЕМИШЛІ
Із великим болем ми сприйняли звістку про те,
що 26 червня, у Неділю всіх святих, на мирну
релігійну процесійну ходу в Перемишлі (Польща)
було вчинено напад з боку радикально налаштованих молодих людей.
Ця молитовна хода відбувається щороку, починаючи з 20-х років минулого століття. Її проводять для вшанування українських воїнів, які
загинули в таборі для військовополонених біля
Перемишля після завершення Першої світової
війни і поховані на місцевому цвинтарі. Її не дозволяли проводити лише в часи комуністичного
режиму.
Процесійну ходу очолював владика Євген (Попович), Архиєпископ і Митрополит ПеремишльськоВаршавський УГКЦ. У ній брали участь священики, монахи і монахині, учні місцевої української школи та кілька сотень вірних.
Ми рішуче засуджуємо такі прояви крайнього націоналізму. Така поведінка не сумісна з честю,
гідністю і покликанням європейського, а тим більше християнського народу.
Такі дії руйнують спільний європейський простір,
стають причинами для розпалювання ненависті
й незгоди, а тому створюють перешкоди для
будування нашого спільного майбутнього.
Ми певні, що культурне, інтелектуальне середовище польського народу, як і церковні діячі теж
рішуче засуджують подібні вчинки. Ми і надалі
будемо разом діяти в дусі польсько-українського
примирення, яке ми спільно започаткували вже
багато років тому.
Висловлюємо вдячність польським правоохоронцям, які своїми професійними діями не дозволили ситуації вийти з-під контролю і процесія
дійшла до своєї мети та молитва на кладовищі
все ж відбулась.
Нехай у Рік Божого милосердя Господь Бог допоможе польському і українському народам поборювати всяку ненависть, допоможе нам прощати
і просити прощення. А відтак, відповідно до
заповіту святого Папи Івана Павла ІІ, гоїти рани
нашого нелегкого історичного минулого.
ЛЬВІВ ПОПРОЩАВ НОВІТНЬОГО ГЕРОЯ
УКРАЇНИ ВАСИЛІЯ СЛІПАКА
1 липня в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра
і Павла у Львові тисячі львів'ян прийшли попрощатись із Новітнім Героєм України, всесвітньовідомим оперним співаком, який загинув на Донбасі – Василієм Сліпаком.
Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової
капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Опісля працював у Паризькій опері.
Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому
пішов добровольцем на Донбас, де воював
у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого
українського корпусу. За словами очевидців,
оперний співак загинув біля селища Луганське
близько 6 години ранку від пострілу снайпера
з великокаліберної гвинтівки.

СУБОТА - 09.07.2016
Прп. Давида, що в Солуні.
Сострадання Пресвятої Богородиці.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

3-я НЕДІЛЯ - 10.07.2016 – глас 2

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
2-а НЕДІЛЯ - 03.07.2016 – глас 1
+ Торжественне поклоніння пречистим Тайнам
Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа. (перенесене з четверга).
Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.

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

ПОНЕДІЛОК - 04.07.2016
Св. мч. Юліяна Тарсійського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 05.07.2016
Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 06.07.2016
Св. мчц. Агрипіни.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа (нагода до сповіді)
17.00 – Велика Вечірня з Литією (нагода до
сповіді)

ЧЕТВЕР - 07.07.2016
+ Різдво чесного і славного прор. Предтечі й
Хрестителя Господнього Івана.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 – Святкова Утреня
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія.
Опісля водосвяття на церковній площі.
17.00 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 08.07.2016
Св. прпмчц. Февронії.
+ Празник найсолодшого Господа Бога і Спаса
Ісуса Христа-Чоловіколюбця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

Прп. Самсона странноприємця.

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
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція хору відбудеться у вівторок 5 липня
о год. 18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (І)
Бажають повінчатися: Олександра Пусьо, греко-католичка, стану вільного, парафія Перемишль
та Славомир Солтисік, римо-католик, стану вільного, парафія Роґуліце.
ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
Червень: Н.Н. – 200 зл., Н.Н. – 50 зл., Скалій
Агафія – 200 зл., Козак Катерина – 100 зл.
Родина Мричків – 300 зл.
ПОЖЕРТВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
ДО СКАРБОНИ «МИЛОСЕРДЯ
Квітень - 1100 зл., Червень – 1000 зл.
ПРИВІТАННЯ
Знагоди свята св. Івана Хрестителя передаємо
наші побажання усім Іванам в нашій парафії.
На многая і благая літа.
ПОДЯКА
Висловлю, щиру подяку усім особам задіяним
організаційно в підготовку Пикулицького свята,
парафіяльні раді, катедральному хорові, усім суспільно-культурним організаціям, порядковій службі, та всім вірним, які взяли участь у процесійній
ході на цвинтар в Пикуличах.
Отець парох митрат Богдан Степан
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