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Єва нг е л і є
ві д Ма те я
1 5 , 21 -2 8
В той час ввійшов Ісус у сторони тирські та
сидонські. Аж ось жінка хананейка вийшла з тих
околиць і стала кричати: Змилуйся надо мною,
Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить мою
дочку. Ісус не озвався до неї і словом. Тут
приступили Його учні й почали Його просити:
Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав: Я посланий лише до погиблих
овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись Йому в ноги, каже: Господи, поможи
мені! Він відповів їй: Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: Так, Господи! Але й щенята їдять кришки, що падають зо
столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй:
О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як
бажаєш. І видужала її дочка від тієї години.

Багато хто говорить: Бог нам
прибіжище, але мало хто промовляє це
з таким самим налаштуванням,
як пророк, бо не всі у всьому віддаються
Богові, не всі Ним одним дихають, не всі
в Ньому одному мають надію і певність.
Св. Василій Великий
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.8) З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,*
щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше,* Господи, слава Тобі.
Слава: Кондак воскресний: (г.8) Воскресиш
з гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва ликує в твоїм воскресенні,* і світу
кінці торжествують* востання Твоє,* Многомилостивий.
і нині: Богородичний: (г.8) Непереможній Владарці* на честь перемоги* ми, врятовані від лиха,* благодарні пісні виписуємо Тобі,* раби твої,
Богородице.* А Ти, що маєш силу нездоланну,*
від усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:*
Радуйся, Невісто неневістная.

Ап ос тол
І І до Корин тя н
6 , 1 6 -7, 1
Браття, які взаємини між храмом Божим та
ідолами? Ми бо храм Бога живого, як сам Бог
сказав був: Я поселюся в них і серед них буду
ходити, буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм
народом. Вийдіть, отже, з-між них і відлучіться,
каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас
прийму. Я буду вам Отцем, ви ж будете мені
синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Маючи такі обітниці, о любі, очистьмо
себе від усякої скверни тіла й духа, довершуючи
наше освячення в Божому страсі.

ВІТАННЯ

17 жовтня, Преосвященний Архиєпископ і
Митрополит Перемисько-Варшавський
Євген (Попович)відзначає річницю
ієрейських свячень. Також 12 жовтня, наш
Митрополит відзначав день народження і
14 жовтня річницю дияконських свячень.
Ваше Преосвященство!
Дорогий Митрополите
і Архієпископе!
Євгене
Прийміть від нас щиросердечні вітання й
побажання добра, злагоди, щастя, Божої
Ласки та всіх земних та небесних благ.
Нехай Господь обдарує Вас міцним
здоров’ям та довголіттям, а Пресвята Діва
Марія завжди покриває своїм омофором
та допомагає Вам у всіх Ваших добрих
справах.
Многая літа Вам, щастя і Божої благодаті!
Парох, сотрудники, парафіяльна рада
і парафіяни

Коментар до Недільної Євагелії

Хто ця жінка, яка зустрічається з Ним? У євангелиста Матея вона названа "хананеянкою".
А інший євангелист називає її дещо інакше – "сирофінікіянкою" (Мк. 7:26). Сиро-, бо вона жи- ла в
провінції, що називалася Сирією. Звичайно, тоді араби ще не замешкували Сирію, як зараз. Жив
там інший семітський народ, який гово- рив арамейською мовою. Тією самою, якою го- ворять і
зараз у деяких селах у Сирії, де вирує війна, в селах, що лишилися християнськими. Але сирофінікіянкою… І тут нам стає все зрозумілим! Адже жінка жила якраз у тому реґіоні –
теперішньому Лівані, – де була істо- рична батьківщина фінікійців, енергійного наро- ду торгівців і
мандрівників, які свого часу охо- пили своїм впливом практично усе Середзем- номор’я, будували
свої міста далеко від рідного краю, у т. ч. збудували - ще задовго перед Христом - згодом
завойований і зруйнований римлянами великий і могутній Карфаген. Фінікіяни навіть
претендували на одноосібне воло- дарювання на Середземному морі. Але тут йдеться не про їхні
морські чи торгівельні успіхи, а про жорстоку і похмуру релігію фіні- кіян, релігію войовничоідолопоклонницьку, яка, поміж іншого, знала, зокрема, рясні й криваві людські жертви, лжерелігію,
явно і категорично неприйнятну й огидну для юдеїв.
І ось жінка приходить до Христа, не порива- ючи з цією своєю традицією.
Вона, загалом, лишається вірною своїм звичаям, але знає, що прийшов Учитель із Юдеї, Який
чинить великі чуда. Вона вже чула про Нього і розраховує, що дістане це чудо, нічим не
змінюючись, бувши такою, як є. І вона наражається на випробування, якими Спаситель ніби
підказує їй, що потрібно для того, аби змінитися, аби дістати нагороду від Спасителя.
Внутрішнє відродження починається із покаяння, із плекання в собі духу смирення і покути, із визнання правдивости віри, до якої закликає Ісус із Назарету. І лише коли вона успішно проходить ці
випробування, коли вона щиро й відкрито визнає Христа за Спасителя – ось тоді ця "сирофінікіянка" дістає таке жадане й вистраждане нею зцілення (тобто, вигнання Ісусом біса) для
своєї дочки (Мт. 15:28). Коли ж фінікіянка повірила в Христа, тоді вона – по суті, ще до утворення
християнської Церкви! – стала християнкою.

Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Плоди мудрости;

1 Мій сину! коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, 2 вухом твоїм уважаючи на
мудрість, схиляючи до правди твоє серце, 3 о так,
коли ти розум зватимеш до себе, з закликом
звернешся до розсудку, 4 коли шукатимеш його,
як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб, 5 тоді ти збагнеш острах Господній,
тоді знайдеш пізнання Бога. 6 Господь бо дає
мудрість, і з його уст виходить знання й розсудливість. 7 Він для праведних зберігає допомогу;
він щит для тих, що ходять чесно. 8 Він стежки
правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних.
9 Тоді ти зрозумієш правду й справедливість,
прямодушність і всяку путь добру, 10 бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою
душі твоєї. 11 Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, 12 щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним
язиком, 13 від тих, що праві стежки покидають,
щоб темними дорогами ходити; 14 від тих, що
раді зло чинити й що кохаються в розбещеності
зіпсуття, 15 яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять; 16 та щоб урятувати тебе від чужої
жінки, від незнаної з облесними словами, 17 що
друга своїх молодощів занехаяла, і що Божий
союз забула, 18 бо її дім доводить до смерти, її
стежки до Тіней. 19 Ніхто з тих, що до неї йде,
більш це повернеться, ані не досягне стежки
життя. 20 Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, 21 бо

праведні заселять землю і бездоганні будуть на
ній жити; 22 лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї.
БДЖОЛА (32)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 44. Про віру

Святого Василя. Хай буде тобі віра початком
божественних слів, віра, а не мудрість напоказ
і дискусії, віра, яка вища від словесних хитрощів
- та, що веде за собою душу до сприйняття слів,
віра, не геометричними вправами народжена,
а духовним і божественним.
Аристотель. Як в мистецтві лікувальному, де
лікар зцілити хоче тіло хворе, більше йому
нашкодить, шкоди додавши, так і душа навчена
хибним догматам, що є зловірними: скільки не
намагайся перевчити її, лише спаскудиш, ще
більше підстав для зловір'я їй додаючи.
Слово 45. Про пам'ять

Апостол. Пам'ятай Ісуса Христа, що встав із
мертвих (2Тим. 2,8).
Платон рече. Діти і старі однаково безпам'ятні:
ті - зростаючи, ці - знемагаючи. Що є пам'ять?
Утримання баченого і почутого, пригадування їх
спомином називається. Тому тупі пам'ятливі,
а розумні добру мають пам'ять.
Слово 46. Про душу

(Іван) Богослов. Душе моя, спитаю тебе, що хочеш од чесних людей? Спитай, тільки ясно, і відповім одразу.
Філістіон. Душа мудрого приліпиться до Бога.
Не смерть душі губить, а зле життя.
Слово 47. Про заздрість

Апостол. Де заздрість і звада, там безчинство й
усіляка зла річ. Слави краса від заздрощів, як од
хвороби, перемінюється. Заздрість - струп на
істині.
Агатон. Аби не було в людях заздрощів, то всі б
рівними були.

Далі буде...

ШІСТЬ СЛІВ ПРО МИЛОСЕРДЯ
о. Ростислав Пендюк

Звісно, все ще залишилось немало таких, які
окрім власного носа та особистих потреб нічого не бачать... Але сьогодні не про них.
Слово "милосердя" для українців впродовж останніх років набуло нового змісту. Це слово перестало бути просто одним із ряду гарних слів,
які для багатьох людей не мають реального
наповнення. Тепер ми значно частіше про нього
говоримо, а що більше – частіше його практикуємо. Раніше ми просто знали, що таке поняття
існує, інколи навіть з’являлась потреба його "по
практикувати".
В Україні сьогодення милосердя стало одним із
фундаментів, який дозволяє існувати багатьом
людям, а навіть цілому народові. Звісно, все ще
залишилось немало таких, які окрім власного
носа та особистих потреб нічого не бачать. Вони
навіть готові принижувати інших задля особистої
користі. Але сьогодні не про них.
Переконаний, що абсолютна більшість людей
в Україні (і не лише) є щирими та відкритими,
люблячими та жертвенними. Хоч, звісно, у кожного бувають свої "погані" дні чи хвилини. Саме
для цих людей пропоную кілька думок про милосердя:
1. Милосердним може бути кожен.
Зовсім не має значення стан Твого рахунку чи
наявність особливих здібностей. Невелика матеріальна пожертва, трохи часу присвяченого потребуючим, уважне ставлення до людей поруч,
прощення – ці дрібні знаки уваги дуже потрібні
тим, хто у скруті. А усе це, помножене на тисячі,
створює неймовірний ефект у цілому суспільстві.
2. Милосердя потребує кожен.
Кожна людина, безвідносно до її матеріального
становища, статусу, посади, стану здоров’я, має
якусь потребу, а Ти часто маєш те, що та людина потребує. Просто потрібно помітити та почути ту людину.
3. Милосердя є обов’язком.
Проходимо повз чийсь плач чи мовчання, чиюсь
потребу чи надію, бо нема настрою, не сьогодні,
сам/а собі порадить, а хто йому/їй винен, …
А Христос сказав: "Будьте милосердні, як і Отець

ваш милосердний" (Лк. 6,36) а також: "Я милосердя хочу, а не жертви" (Мт 12,7). Це не лагідне
прохання, це – Господній наказ.
4. Милосердя повинно бути мудрим.
Не йдеться про те, щоб "кинути" свою пожертву.
Дуже важливо спробувати довідатись, якою є
справжня потреба людини і на що буде використано Твій внесок, як поведуться з Твоєю чуйністю та відкритістю. Звісно, не завжди є можливість мати 100% певність. Але кинути щось
у скриньку у вуличних збирачів далеко не завжди
є милосердям: інколи це проста "відмазка",
заспокоєння внутрішнього голосу сумління.
5. Потребуючим є Бог.
У притчі "Про Страшний суд" Господь виразно
говорить, що у кожному потребуючому це Він до
нас приходить. Він заглядає у Твоє серце, чи
воно відкрите на потреби та очікування тих, хто
поруч. І навіть якщо Ти помилишся і допоможеш
не тому чи не так, але матимеш щире прагнення
виявити добро і допомогти – Господь прийме
Твою жертву.
6. Потребуючим є Ти.
Ти інколи намагаєшся спасти увесь світ, усіх врятувати, усе направити. А як з Твоїми потребами?
В Тебе їх також немало. Але якщо Ти їх ретельно приховуєш, то як хтось зможе допомогти
Тобі? Тому важливо бути милосердним до інших,
але дозволь іншим виявити їх милосердя до
Тебе, поділись.
Блаженні милосердні,
бо вони зазнають милосердя!
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАРАФІЯН В ЛУЧИЦЯХ
У неділі 23 і 30 жовтня в Лучицях
Служби Божої не буде з огляду на ремонт
церкви, який буде проводитися протягом
двох тижнів.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІІ)
Бажають повінчатися: Анна Катерина Борович,
стану вільного, греко-католичка, парафія Лучиці і
Павел Ришард Хохля, стану вільного, римокатолик, парафія Рфяшів.

Концерт з нагоди 25-ліття Незалежності
України

У понеділок 24 жовтня у Національній Філярмонії у
Варшаві відбудеться врочистий концерт до роковин
Незалежності України. На сцені виступить
Національний Хор України ДУМКА, який виконає
твори українських і польських композиторів
(диригенти Євген Савчук і Роман Ревакович). Вхід
вільний! Якщо збереться відповідна кількість осіб,
то буде замовлений автобус (ціна за проїзд коло 60
зл.). Сердечно заохочуємо записуватися на виїзд і
взяти участь у цьому концерті, який відбудеться на
одній з найголовніших сцен Польщі. Замовлення
місць 16 678 60 39.
ОУП у Перемишлі

18 – та НЕДІЛЯ- 23.10.2-16 глас .1
Свв. Отців VII Вселенського Собору. Свв. мчч.
Євлампія і Євлампії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 - Служба Божа
11.00 - Служба Божа
17.00 - Служба Божа і Молебень

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
17-та НЕДІЛЯ - 16.10.2016 – глас 8
Св. свщмч. Діонісія Ареопагіта.
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 - 17.10.2016
Св. свщмч. Єротея, єп. Атенського.
Прп. отця Франциска Асижського.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
ВІВТОРОК - 18.10.2016
Св. мчц. Харитини.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
СЕРЕДА - 19.10.2016
+ Св. ап. Томи.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
ЧЕТВЕР - 20.10.2016
Свв. мчч. Сергія і Вакха.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
П'ЯТНИЦЯ - 21.10.2016
Прп. Пелагії.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
СУБОТА - 22.10.2016
+ Св. ап. Якова Алфеєвого.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
Греко-Католицький Церковний Вісник - Бюлетень
Архикатедральної Парафії св. Івана Хрестителя в Перемишлі
Parafia Archikatedralna św. Jana Chrzciciela
nr konta: 08 1240 1776 1111 0000 1938 1105
Парох: Митр. Прот. Богдан Степан – моб.: +48 606 975 503
Сотрудник: о. Дмитро Лешко – моб.: +48 725 782 585
18-та НЕДІЛЯ
23.10.2016
– гласлікарні:
1
Медичний -капелан
при Перемиській
о. Павло Рогунь – моб.: +48 509 801 625

З життєвої мудрості діда Опанаса
– Найстрашніша робота - це домогосподарка.
Зарплати немає. Вихідних немає. Відпустки немає.
Нічого немає! Робота не кінчається...
А чоловік з гордістю завжди каже - а моя дружина не
працює, вдома сидить.

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у середу о год. 18.00.
МІСЯЦЬ МОЛИТОВ В НАМІРЕНІ РОДИН
В жовтні молимося в намірені наших родин.
Щоденно, після Літургії служитиметься Молебень
до Святого Йосифа, покровителя наших родин.
ПРОХАННЯ
Звертаємось до вас дорогі парафіяни з великим
проханням про фінансову допомогу на закупівлю
другого комплету вишивок на престоли до нашого собору. Усім жертводавцям, можливо спонсорам, велике Спаси Боже.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ СЕМІНАРІЇ (ТАЦА)
23 жовтня, за тиждень, у неділю буде
проводитися збірка грошей на потреби Духовної
Семінарії у Любліні. До нас приїде семінарист,
який буде збирати пожертви. Гроші призначені
на функціоновання Духовної Семінарії у Любліні.
ЗУСТРІЧ З РОДИНАМИ З УКРАЇНИ
Сьогодні запрошуємо родини з дітьми, які
приїхали з України та проживають у Перемишлі,
на парафіяльну зустріч до прицерковних
приміщень, у неділю, після другої Служби Божої,
яка правиться о год. 11.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої)
запрошуємо на душпастирські зустрічі дорослих.
Презентація книжки "Nadzór specjalny"
У п'ятницю 28.10. о 18:00 відбудеться презентація книжки Nadzór specjalny і зустріч з
автором д-р. габ. Ярославом Сирником з
Інституту Національної Пам'яті у Вроцлаві.
Автор розкаже, зокрема, про дії служби безпеки
щодо нашої громади на Перемищині у роках
1947-1989 у світлі документів ІПН. ОУП

