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26 червня 2016
Неділя 1-а по Зісланні Св. Духа
Всіх святих
Глас 8
Св. мчц. Акилини. Св. Трифилія,
єп. Левкусії Кипрської.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
Єва нг е л і є
ві д Ма те я

visnyk.pl

10,32-33;
37-38;19,27-30
Сказав Господь: Кожний, хто визнає мене перед
людьми, того і Я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто зречеться Мене перед людьми,
того і Я зречуся перед Отцем Моїм небесним.
Хто любить батька або матір більше Мене, той
Мене недостойний. І хто любить сина або дочку
більше Мене, той Мене недостойний. Хто не
бере хреста свого і не йде слідом за Мною, той
Мене недостойний. Тоді озвавсь Петро й сказав
до Нього: Ось ми оставили все і пішли за Тобою,
що, отже, буде нам? Ісус відповів їм: Істинно
кажу вам: Ви, що пішли за Мною, як новий світ
настане, коли Син Людський сяде на престолі
слави Своєї, сядете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля.
І кожний, хто задля імени Мого покине дім, або
братів, або сестер, або батька, або матір, або
жінку, або дітей, або поле, у сто раз більше
одержить і життя вічне наслідить. Багато з перших будуть останніми, а останні — першими.

ЗАПРОШУЄМО СЬОГОДНІ
ДО ПИКУЛИЧ
НА СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Ап ос тол
До Євре їв
1 1 , 33 -1 2 ,2
Браття, всі святі вірою побідили царства, чинили
справедливість, осягнули обітниці, загородили
пащі левам, гасили силу вогню, уникали вістря
меча, ставали сильні, бувши немічні, на війні
проявляли мужність, напади чужих розганяли.
Жінки прийняли своїх померлих з воскресення.
Інші загинули в муках, відкинувши визволення,
щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали
наруг і биття, та й ще кайданів і в'язниці; були
побиті камінням, були перерізувані, були допитувані, померли вбиті мечем, тинялися в овечих
і козячих шкурах, збідовані, гноблені, покривджені; ті, яких увесь світ не був вартий, блукали
пустинями, горами, печерами та земними проваллями. І всі вони, хоч мали добре засвідчення
віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам
щось краще, щоб вони не без нас осягнули досконалість. Тому то й ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар
і гріх, що так легко обплутує нас, і витривало
біжім на подвиг, який є перед нами, дивлячися
на Ісуса, засновника й завершителя віри.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.8) 3 висоти зійшов Ти,
Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше, * Господи, слава Тобі.
Тропар Святим: (г.4) У всьому світі мучеників
Твоїх кров’ю,* як багряницею і виссоном,
церква Твоя прикрасилася* і через них воскликує Тобі, Христе Боже:* Людям Твоїм щедроти Твої зішли,* мир громаді твоїй даруй*
і душам нашим велику милість.
Слава і нині: Кондак: (г.8) Як початки єства
насадителеві творіння* вселенна приносить
Тобі, Господи,* богоносних мучеників.* їх молитвами в мирі глибокому* Церкву Твою, громаду Твою,* Богородиці ради, збережи,* Многомилостивий.

«Багато хто з перших останніми стануть, а останні першими»
Всі святі були покликані Христом. І не було б, мабуть, гіршої послуги для них, якби ми почали
творити культ їхньої особистости, вважаючи їхній здобуток за індивідуальний успіх незвичайної
людини. Бо саме святі намагалися знівелювати свою амбітність, людські індивідуалістичні нахили, які, напевно, були помітні у багатьох із них. Їхнє життя було шляхом уподібнення Христові.
І здобуте ними не було чимось винятковим. Хоча, з погляду буденної свідомости, це разюче відрізнялося від того, яким ми уявляємо собі життя і людські цінності!
Святі чоловіки й жінки побачили інші цінності. Вони, почувши голос Христа, не пустили Його в непам’ять, а прийняли за власний дороговказ. І чесно й сумлінно старалися виконувати все те, чому
вчить Євангеліє, пам’ятаючи: той має бути першим у Небесному Царстві, хто вважає себе
останнім серед живих. Більшість із них не робила нічого незвичайного. Але в межах свого звичайного життя, своїх звичайних людських сил вони намагалися подолати слабкість, страх. Вони
жили Христом. І саме це допомагало їм здолати те, що заважало на життєвому шляху – здолати
своє "я".
Дуже часто наше "я", коли воно виходить на перший план і ставить власні цілі в житті, стає для
нас згубним. І пасткою сучасного світу є повсякчасна і наполеглива проповідь самоствердження,
випередження інших, захисту власних інтересів на шкоду іншим. Чого вчить Христос у тому
євангельському тексті, який сьогодні лунає? Пам’ятати про справжній пріоритет. Бо «багато
хто з перших останніми стануть, а останні першими» (Мт. 19:30).
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

СТОЯЧИ У ХРАМІ СЛАВИ ТВОЄЇ,
СЕБЕ НА НЕБІ УЯВЛЯЄМО… (1)

Книга Сираха

(роздуми про богослов'я храму)

Ровоам та Єровоам 23-25;

23 І спочив Соломон із своїми батьками, потомка
з свого роду лишивши по собі, - найбезумнішого
з народу, позбавленого глузду: Ровоама, що звів
народ своєю радою. 24 А й Єровоам, син Навата,
ввів Ізраїля у гріх і показав Ефраїмові нечестиву
дорогу: гріхи їхні так помножились, що їх з власної землі вигнано. 25 І ласі були вони на всяке
зло, поки не впала кара на них.
Ілля 1-11;

1 І з'явивсь Ілля, пророк вогненний, і слово його
смолоскипом палало. 2 Він навів на них голод
і в ревності своїй їх поменшив. 3 Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього
звів. 4 Як ти прославивсь, Ілле, чудесами! Хто б
похвалився рівністю з тобою? 5 Збудив єси мертвого з смерти і з аду - Всевишнього словом. 6 Ти
скинув царів на загибель, прославлених - з їхнього
ложа. 7 Ти чув на Синаї докори, на Хориві – вирок відплати. 8 Ти помазав царів на відплату, а й
пророків - своїх наступників. 9 Полум'яний вихор
вхопив тебе - колісниця з вогненними кіньми.
10 Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів
гамуватимеш, заки спалахне він: серце батька
до сина навертатимеш і покоління відновлюватимеш Якову. 11 Щасливі ті, що тебе бачили й
що заснули в любові, бо й ми життям будем жити.
БДЖОЛА (23)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів

Іван Дутка

Щонеділі та кожного свята ми приходимо до храму
на молитву. Милують наші очі чудові храмові розписи, насолоджують наш слух величні співи, просвітлюють наш розум святі богослужбові слова. Все
це разом накладає на нашу душу глибокий відбиток чогось неземного, божественного, яке не від
світу цього, одначе являється у ньому. Десь глибоко у нашому нутрі ми відчуваємо себе в іншому
світі, поза простором і часом, поза всім меркантильним і приземленим. На храмовій молитві
з нами стається якась переміна, яку не можемо,
однак, до кінця пояснити. Ми наче ступаємо на
мить за поріг раю і там бачимо нашого Господа
і Творця. Все це можна окреслити одним словом:
таїнство. Так, саме таїнство, – таїнство Божого
явлення поміж нас, яке ми досвідчуємо у храмі.
У Святому Письмі, особливо Старому Завіті, міститься дуже багато прикладів, коли Господь дає
пізнати свою присутність між людьми через зовнішні прояви. Це і неопалима купина, явлена
Мойсеєві, і вогненний стовп при виході з Єгипту,
і хмара, яка покривала Синай тоді, коли на гору
сходила Божа слава, і легенький подув вітру,
в якому Ягве прийшов до Іллі. Можна знайти ще
багато подібних знаків присутності Всевишнього
у нашому світі. Виглядає, що Господь спішить
зійти до людини якраз через такі таїнственні з’яви,
щоб вона збагнула велич Його слави і шанувала
Його святість. Тому й не дивно, що у древніх
завжди було поняття сакруму, чогось священного,
яке уприсутнювало Невидимого у видимому світі.

Слово 24. Про страх

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ

Бадьорий дух, плоть же немічна [Мт. 26, 41] .

З життєвої мудрості діда Опанаса

Біант. Коли його спитали, що у житті цім без
страху є, відповів: «Совість права».

– Ось вона, справжня свобода – мати те, що
тобі найдорожче, але не володіти цим.

Далі буде...

.

.
.

УГКЦ В КРИМУ ПРОДОВЖУЄ МИРНУ
БОРОТЬБУ ЗА СВОЄ ІСНУВАННЯ
Завдяки правлячому архієреєві Кримської єпархії Української православної церкви Київського
патріархату, архієпископу Сімферопольському
і Кримському Климентові, Україна і світ знають
про ті проблеми, які церква відчуває у Криму.
Проте з анексованого півострова не чутно голосу Української Греко-Католицької Церкви,
громадам якої у Криму також доводиться нелегко.
У середині червня 2016 року з’явилося повідомлення про те, що громада УГКЦ у Євпаторії
залишилася без приміщення, в якому проводилися богослужіння. Кілька років поспіль, і навіть
протягом майже двох років після анексії
півострова, тимчасова капличка розташовувалася
в приміщенні бібліотеки центральної курортної
поліклініки на набережній Горького. На початку
літа 2016 року стало відомо, що орендодавці не
продовжили угоду з громадою. Подібним чином
без богослужбових приміщень залишалися громади Кримської єпархії Української православної
церкви Київського патріархату: переважно це відбувалося через тиск представників російських
спецслужб на орендодавців.
Настоятель євпаторійської парафії УГКЦ отець
Богдан Костецький разом з іншими кримськими
священиками залишив півострів під час окупації,
але згодом, єдиний з них, повернувся на місце
служіння. У червні 2016 року повідомлялося, що
він вже давно залишив місто, виїхавши за кордон. Про перспективи його повернення не було
відомо. На богослужіннях отця Богдана заступав
ієромонах, який служив у Керчі, проте він також
виїхав з півострова. Після цього богослужіння
для євпаторійської громади проводив священик
з материкової України.
Проблема ротації священиків українських церков
у Криму порушувалася у доповіді Комісії США
з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) «Про
стан релігійної свободи в Росії і на анексованих
нею територіях за період з 1 лютого 2015 по
1 березня 2016 років». Відсутність легального
статусу в кримських структур УГКЦ, за спостереженнями експертів, створює численні складнощі для її священиків, які не є кримчанами:
вони можуть служити на півострові не більше ніж
три місяці, після чого виїжджати на місяць і повертатися знову. Інша проблема вбачається у вимогах російської влади щодо того, щоб усі
кримські релігійні об’єднання, які мали реєстрацію в Україні, до 1 січня 2016 року пройшли
перереєстрацію відповідно до суворіших російських правил. Зрештою, з понад тисячі релігійних
громад, що мали законний статус за українським
законодавством, перереєстровані були тільки
близько 400, серед них і нечисленні громади
УГКЦ. За наявною інформацією, у 2015 році були спроби зареєструвати кримську структуру
УГКЦ за російськими правилами, однак документи кілька разів повертали на доопрацювання
через граматичні помилки. Один з кримських

греко-католицьких священиків навесні 2016 року
повідомляв, що громади у Криму можуть існувати легально до 16 березня 2016 року за «українськими» документами, однак процес перереєстрації є неминучим через перспективу ліквідації
громад і позбавлення культових споруд.
Відомо, що зусиллями греко-католицької громади Євпаторії кілька років споруджувався храм
на отриманій, з неймовірними зусиллями, для
цієї мети ділянці. Однак роботи фактично завмерли після анексії Криму: основною причиною
став брак коштів і робочої сили. Аналогічна ситуація спостерігається і з будівництвом храму
в Севастополі.
УГКЦ У КАПЕЛАНСЬКОМУ СЛУЖІННІ
В УМОВАХ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ
За час війни на Сході вже відбулося 395 ротацій
священиків УГКЦ у зоні АТО. Про це заявив заступник голови Департаменту Патріаршої курії
УГКЦ у справах душпастирства силових структур
України о. Любомир Яворський, виступаючи під
час VI практичного спецкурсу з місійного служіння для семінаристів передостаннього року навчання, який цього року ПМВ проводить у Брюховичах, - повідомляє Християнський портал
КІРІОС.
«Наша Церква - передова у капеланському служінні в умовах війни на Сході України. За цей час
відбулося 395 ротацій священиків УГКЦ у зоні
АТО. Кожна ротація - це 30-45 діб», - розповів
о. Любомир Яворський.
Він зазначив, що на Сході служать 142 капелани
УГКЦ. Найбільше - представників ТернопільськоЗборівської єпархії (18 осіб). Одружених священиків - 68%.
Священик розповів, що капелани в зоні АТО
здійснюють соціальне служіння - надають матеріальну допомогу воїнам через парафії УГКЦ, де
проводять збірки для потреб військових. Також
військові капелани будують в зоні АТО каплиці.
«Вже побудували 19 каплиць. Вони служать як
для військових, так і для місцевого населення», відзначив о. Любомир.
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
У четвер 7 липня запрошуємо на храмовий празник Різдва св. Івана Хрестителя. Це також день
Ангела Архиєпископа Івана.
Порядок богослужень:
середа – 6 липня
17.00 – Велика Вечірня з Литією
четвер – 7 липня
8.00 – Святкова Утреня
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія. Опісля водосвяття на церковній площі.

2-а НЕДІЛЯ - 03.07.2016 – глас 1
Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
1-а НЕДІЛЯ - 26.06.2016 – глас 8
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

ПОНЕДІЛОК - 27.06.2016

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
В цьому тижні репетиції немає. Найближча репетиція у вівторок 5 липня о год. 18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.
ЗАПРОШЕННЯ НА ПИКУЛИЦЬКЕ СВЯТО

Сьогодні відбуваються заходи присвячені вшануванню пам'яті українських воїнів, які сповичають
на Українському військовому цвинтарі в Пикуличах. Після Служби Божої о год. 9:00 запрошуємо
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
на урочистий похїд з-під Архикатедрального со7.30 – Служба Божа
бору на Український воєнний цвинтар у Пикуличах, де буде відслужена панахида та відбудеться
ВІВТОРОК - 28.06.2016
покладення квітів на могилу борців. У заході візьСв. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресвітера Стридонського. ме участь Окрестр Академії Сухопутних Військ
День Конституції України.
ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Після панахиди
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
будуть збиратися пожертви на ремотні роботи на
7.30 – Служба Божа
цвинтарі. Просимо про жертвенність. Запрошуємо
всіх взяти участь у цій важливій події!
Початок Петрового посту.
Бл. свщнмч. єп. Миколая (Чарнецького) та ін. Св. прор.
Єлисея. Св. Методія, патр. Царгородського.

СЕРЕДА - 29.06.2016
Св. чудотворця Тихона Аматунтського.

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

ЧЕТВЕР - 30.06.2016
Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп. Іпатія,
ігумена Руфеніянського.
+ Торжественне поклоніння пречистим Тайнам
Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа (переноситься на неділю 3 липня).

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 01.07.2016
Перша п’ятниця місяця. Св. мч. Леонтія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 02.07.2016
+ Св. ап. Юди, брата Господнього по плоті.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В цьому тижні, 1 липня припадає 1-ша п'ятниця
місяця. Після ранкової Святої Літургії, відвідуємо
наших хворих зі Святими Тайнами.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІІ)
Бажають повінчатися: Віолетта Стипулковська,
римо-католичка, стану вільного, парафія Старі
Внори та Дарій Іван Кривуцький, греко-католик,
стану вільного, парафія Перемишль.
НІЧ НА ІВАНА КУПАЛА
У суботу 2 липня запрошуємо на традиційну Ніч
на Івана Купала. У програмі виступи танцювальних і вокальних колективів з України, Польщі
і Словаччини. Не забракне дегустації української
кухні, прибуток з якої буде переданий сім'ї загиблого на війні українського солдата. На завершення заграє відомий гурт з Києва Ot Vinta.
Відкриття заходу о год. 17:00.
Сердечно запрошуємо!
ОУП у Перемишлі
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