ч. 32/2016

Рік XXІV

9 жовтня 2016
Неділя 16-а по Зісланні Св. Духа
Глас 7
+ Переставлення
св. ап. і єв. Йоана Богослова.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма те я
2 5 , 14 -3 0
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік, відходячи призвав своїх слуг і передав їм своє майно.
І кому ото дав п'ять талантів, кому то два, а кому
то один, кожному по його силі; і зараз відійшов.
І той, що прийняв п'ять талантів, негайно пішов
і орудував ними, і придбав других п'ять талантів.
Так само і той, що взяв два, також придбав других два. А той, що взяв один, пішов, викопав
у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім
часі приходить пан слуг тих і зводить з ними рахунки. Приступив той, що взяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів, кажучи: Господи,
п'ять талантів ти дав мені, ось других п'ять талантів придбав я ними. І сказав йому пан його:
Гаразд, слуго добрий і вірний, в малому ти був
вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був
два таланти і каже: Господи, два таланти ти дав
мені, ось других два таланти придбав я ними.
І сказав йому пан його: Гаразд, слуго добрий
і вірний, в малому ти був вірний, над великими
тебе поставлю. Увійди в радість пана твого.
Приступив і той, що взяв був один талант, і каже:
Господи, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік;
жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Тому,
зі страху, я пішов і закопав талант твій у землю.
Ось він, маєш твоє. Озвавшись пан його і каже до
нього: Лукавий слуго і лінивий. Ти знав, що я жну,
де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба
було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже,
талант від нього і дайте тому, хто має десять. Бо
кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру; а в того, хто не має, візьмуть і те, що він
нібито має. А лукавого слугу вкиньте в тьму кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши
це, Він додав: Хто має вуха слухати, хай слухає.

Той, Хто тепер щедро роздає духовні
дари, на суді допитливо досліджує все:
прийме в розрахунок, хто що отримав,
і зважить, хто який від отриманого
приніс прибуток.

Ап ос тол
І І до Корин тя н
6 , 1 -1 0
Браття, як співробітники благаємо вас благодаті Божої не приймати марно. Бо каже: Сприятливого часу я вислухав тебе і в день спасіння
я поміг тобі. Ось тепер — час сприятливий, ось
тепер — день спасіння. Не даємо нікому ніякої
нагоди до спотикання, щоб не виставляти на
глум наше служіння; але в усьому показуємо, що
ми слуги Божі, у великій терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тісноті, під бичуванням,
у темницях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій
любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї
справедливости в правиці й лівиці; у славі й безчесті; у наклепах і в добрій славі; як обманці,
однак правдиві; як незнані, але добре знані; як
ті, що вмирають, але все живі; як карані, та не
убиті; як сумні, та завжди веселі; як бідні, але багатьох збагачують; як ті, що нічого не мають, але
все посідають.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.7) Розрушив Ти хрестом
твоїм смерть,* створив Ти розбійникові рай,*
мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе
Боже,* даючи світові велику милість.
Тропар апостола: (г.2) Апостоле Христа Бога
возлюблений,* поспіши ізбавити людей безодвітних;* приймає Тебе, що припадаєш, той, хто
прийняв Тебе, як Ти припав до грудей.* Моли
Його, Богослове, щоб розігнав хмару поган, що
налягає,* і проси для нас миру і великої милости.
Слава: Кондак воскресний: (г.7) Вже більше
влада смертна не зможе людей держати,* Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її.*
Зв’язується ад,* пророки согласно радуються,*
представ Спас, мовлячи тим, що в вірі:* Вийдіть,
вірні, у воскресення.
і нині: Кондак апостола: (г.2) Величні діла твої,
дівственнику, хто оповість?* Даруєш бо чудеса
і розливаєш оздоровлення,* і молишся за душі
наші як богослов і друг Христовий.

Нам дуже часто здається, що Бог мало нам дав. Нам хотілося б більше: бути і красивими, і розумними, і здоровими, і щасливими – хотілося б усього, що тільки маємо в Бога. Але коли ми втрачаємо щось із того, що вже в нас є, ми розуміємо, наскільки великим і незамінним даром є саме
наше існування на землі! Наше здоров’я, оточення, яке ми здобули, християнська віра – найцінніший із талантів.
Бог обдаровує нас настільки багатими і розмаїтими дарами, що ми не вміємо їх помічати, доки не
втратимо. Але найголовніше, на що вказує нам Христос сьогоднішньою притчею, це те, що ми
не вміємо, одержавши ці таланти, примножувати їх. Бог дає нам усі дари, які дістав кожен із нас.
Найцінніший з них – дар вічного життя і прощення наших провин через Христову жертву і через
таїнства Церкви, яка передає нам ціну цих Христових жертв. Ми намагаємося їх просто зберегти. Ми розраховуємо, що коли ми висповідалися, коли Христос дав нам прощення, то досить
відійти від сповідальниці і намагатися виконувати те, що ми пообіцяли: не повертатися до гріхів,
які ми вже вчинили. А стається так, що ми і ці гріхи повторюємо, і нових праведних вчинків не
чинимо.
Коли ми чуємо «Іди собі, але більш не гріши!» (Ін. 8:11) – не від священика, а від Самого Христа,
Який прощає нам провини, – то це тільки той талант, який ми повинні примножувати своїм
праведним життям, своїм зростанням у Бозі. А це значить бути уважними до кожного свого дня,
вміти захищатися від спокус, від неправди, вміти бути добрим і дарувати свою доброту іншим
людям так, як той талант, який Бог нам дарував, вміти любити так, як Бог нас любить. Бо саме
Божа любов, любов Творця до Своїх дітей і є найкоштовнішим із здобутих талантів! І коли ми,
одержуючи від Бога цей дар любові, тут же повертаємося від сповідальниці і з ненавистю, з ворожістю дивимося на людину, яка стоїть поряд, або подумки засуджуємо її, або навіть починаємо
сваритися відразу після служби – ось тоді ми і опиняємося у становищі непростимого боржника,
який єдиний свій талант не зумів використати, заховав, закопав у землю, думаючи тримати його
для себе. І тому він позбавляється і того, що мав…

Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

БДЖОЛА (31)

Приповідки

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

заклик мудрости 20-33;

20 Мудрість по вулицях голосить, свій голос по
майданах піднімає, 21 на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місті виголошує:
22 “Докіль, придуркуваті, дурноту любитимете?
Докіль насмішники кохатимуться в насмішках,
безумні ненавидітимуть науку? 23 Верніться на
мою дорогу; ось ізіллю на вас мій дух, слова мої
звіщу вам. 24 За те, що кликала я, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати,
25 за те, що гордували всякою порадою моєю,
моїх докорів не сприймали, - 26 то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кпити, як на вас
страх надійде; 27 як страх на вас надійде, немов
буря; злетить на вас нещастя, немов вихор, коли
на вас наляже гніт і смуток. 28 Тоді будуть до
мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати
мене пильно, але не знайдуть. 29. За те, що вони
зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, 30 поради моєї не бажали, знехтували всі
мої докори, - 31 тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми. 32 Бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. 33 Хто ж слухає мене, той житиме
безпечно, і буде спокійний, не боявшися лиха”.

Слово 41. Про промисел

Св. Василь. Ніщо без промислу не існує перед
Богом. Усе бачить безсумнівно, так і прийде,
роздаючи кожному спасіння.
Коли побачимо безчинні речі та розлад, не
покладаймо провину на Бога і не вважаймо, що
без промислу є мирські сили.
Слово 42. Про смиренність

Від Євангелія. Рече Господь: "Усяк, хто себе підносить, упокориться, а смиренний піднесеться"
(Пс. 146, 6).
Нил. Блажен муж, що життя має високе, а розум
сумирний.
Ісократ. Значно краще підкоритись законові
і князю, мудрішому за тебе.
Слово 43. Про лікарів

Ниський. Наскільки душа ліпша за тіло, настільки душевний лікар ліпший тілесного.

Далі буде...

Чи бачиш, що не тільки визискувач, зажерливий і хто чинить зло, піддається
жахливому покаранню, але також і той, хто не робить добра? Отже, зважаймо на ці
слова. Поки є час, стараймося про наше спасіння, заготуймо єлей для світильників,
використовуймо талант. Якщо тут будемо лінивими і житимемо безтурботно,
то там ніхто не виявить нам співчуття, хоча б ми пролили ріки сліз.
Св. Іван Золотоустий

памяткові ікони «Милосердя Двері». На завершення
прощі усі зібралися у парафіяльному домі на
почастунку.

ІХ З’їзд матуристів у Кракові
У Кракові в днях 30 вересня -2 жовтня 2016 року
відбувався ІХ З’їзд матуристів під гаслом «Учителю,
що мені робити?». Молоді люди разом зі своїми
катехитами проводили спільно час. З’їзд почався в
п’ятницю вечором і день закінчився спільною
вечерєю. В суботу після сніданку матуристи з
опікунами подалися до до Парафіяльної Церкви
Воздвиження Чесного Хреста. Там відслужено
Божественну Літургію під час якої молодь мала нагоду
скористати з таїнства сповіді. Після Літургії о. Григорій
Назар з Горлиць, координатор Світових Днів Молоді
2016р., виголосив для матуристів конференцію про
життєві вибори. По обіді всі переїхали до Санктуарії
Божого
Милосердя
в
Лаґєвніках,
де
в
Грекокатолицькій каплиці Всіх Святих Українського
Народу помолились молебнем до Божої Матері. По
тому відвідали Санктуарій святого Івана Павла ІІ, де
молилися за мир в Україні. Молитовно день
закінчився Ісусовою Молитвою в парафіяльній церкві.
В неділю після Божественної Літургії наші групи
поволі за своїми розкладами розїхались кожна в свою
сторону. Опікуном матуристив з Перемишля був о.
Дмитро Лешко. Дякуємо усім особам які підтримали
нашу цьогорічну ініціятиву.
Запрошуємо вже на наступний рік усіх майбутніх
матуристів і їхніх катехитів до участі у Х з’їзді
матуристів, який за планом відбудеться в перший
веекенд жовтня 2017р.
о. др Ярослав Роман о. Богдан Крик,

ПРОЩЕЮ ДО ЯРОСЛАВА ЗАВЕРШИЛИСЯ
СВЯТКУВАННЯ 25 – РІЧЧЯ «МАРІЙСЬКОЇ
ДРУЖИНИ»
Першого жовтня завершилися святкування 25 – річчя
існування «Марійської Дружини», яка діє при Соборі
Святого Івана Хрестителя у Перемишлі. В соботу,
вранці, в Соборі учасники прощі ,особливо членкіні
«Марійської Дружини», взяли участь у Святій Літургії
та молебені до св. Йосифа Обручника.
Опісля усі взяли участь у прощі до Ярославської
Чудотворної Ікони «Милосердя Двері». Прощу
очолював парох отець митрат Богдан Степан. У
Ярославі отець Христофор Блажеєвський привітав
усіх учасників. Пізініше усі молилися перед
чудотворною іконою. Отці відслужили молебень до
Ярославської Божої Матері «Милосердя Двері», а
також молебень до Ісуса Христа. Зібрані прочани
довгий час співали пісні та заносили прохання в своїх
приватних наміреннях. Отець парох Ярослава
Христофор Блажеєвський вручив усім прочанам

З сумом сповіщаємо, що 4 жовтня, на 87 році життя,
упокоїлася в Бозі наша парафіянка, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Катерина Самойлік
Похорон покійної відбувся у четвер 6 жовтня 2016 року
у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлої Катерини поручаємо вашій пам’яті та
молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо
наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!

ЗУСТРІЧ З РОДИНАМИ З УКРАЇНИ
Запрошуємо родини з дітьми, які приїхали з
України та проживають у
Перемишлі,
на
парафіяльну
зустріч
до
прицерковних
приміщень 16 жовтня, у неділю, після другої
Служби Божої, яка правиться о год. 11.00. До
цієї пори вже відбулися 3 зустрічі (2 жовтня, 3
жовтня та 7 жовтня). Запрошуємо!
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ ТА
ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої)
запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді та
дорослих.
СЬОГОДНІ БЛАГОСЛОВЕННЯ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Сьогодні відбудеться благословення на
навчання дітей 1 класу основної школи ім.
Маркіяна Шашкевича. Благословення
будеться після другої Святої Літургії,
служитеметься о год. 11.00.

час
отця
відяка

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)
Бажають повінчатися: Анна Катерина Борович,
стану вільного, греко-католичка, парафія Лучиці і
Павел Ришард Хохля, стану вільного, римокатолик, парафія Рфяшів.

СУБОТА - 15.10.2016

Св. свщмч. Кипріяна. Св. мчц. Юстини. Св. Андрея,
Христа ради юродивого.

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

17-та НЕДІЛЯ - 16.10.2016 – глас 8

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
16-та НЕДІЛЯ - 09.10.2016 – глас 7

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

+ Переставлення св. ап. і єв. Йоана Богослова.

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 - 10.10.2016

Св. мч. Калістрата і дружини його. Прп. Ніла,
основника й ігумена монастиря
Криптоферратського.

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

ВІВТОРОК - 11.10.2016

+ Прп. ісп. Харитона.
Св. В'ячеслава, князя чеського. Собор прпп. отців
Печерських, що спочивають у ближніх печерах
прп. Антонія.

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

СЕРЕДА - 12.10.2016
Прп. Киріяка самітника.

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

ЧЕТВЕР - 13.10.2016

Св. свщмч. Григорія, єпископа Вірменії.

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

П'ЯТНИЦЯ - 14.10.2016

Покров Пресвятої Богородиці.
Св. ап. Ананії, одного з сімдесятьох. Прп. Романа
Сладкопівця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.30 – Молебень до Пресв. Богородиці
9.00 – Служба Божа
11.00 – Панахида на Пикулицькому цвинтарі
17.00 – Служба Божа

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Друзі - це ті, хто у тебе вдома вже щось
жре на кухні, а ти ще навіть не встиг
роздягнутися.
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції немає. Найближча репетиція у середу 19 жовтня о год. 18.00.
ЖОВТЕНЬ – МІСЯЦЬ МОЛИТОВ
В НАМІРЕНІ РОДИН
В жовтні молимося в намірені наших родин.
Щоденно, після Літургії служитиметься Молебень
до Святого Йосифа, покровителя наших родин.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
14 (1) жовтня (п’ятниця), Свята Церква відзначає
празник Покрова Пресвятої Богородиці. Свято,
яке в нашій традиції є днем пам’яті про тих, хто
своє життя посвятив на захист України. Після
ранньої Служби Божої, о годині 11.00, на Пикулицькому цвинтарі відслужимо панахиду.
У навечір’я свята (четвер), о год. 17.00,
відслужимо Велику Вечірню з Литією.
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.

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
Медичний капелан при перемиській лікарні: о. Павло Рогунь – моб.: +48 509 801 625

