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Сказав Господь: Хто хоче за Мною іти, нехай
відречеться себе, візьме хрест свій, і за Мною
іде. Бо якщо хто хоче душу свою спасти, погубить її, а хто погубить душу свою Мене ради
і Євангелія, той спасе її. Яка бо користь людині,
коли й увесь світ здобуде, і занапастить душу
свою? Або, що дасть чоловік взамін за душу
свою? Бо якщо хто постидається Мене і Моїх
слів у роді цім, перелюбодійнім і грішнім, і Син
Людський постидається його, коли прийде у славі Отця Свого з ангелами святими. І сказав їм:
Істинно кажу вам, що є деякі з тут стоячих, які не
зазнають смерти, аж поки не побачать Царства
Божого, що прийшло у силі.
Кожна людина у своєму житті прагне миру
і спокою. Часто вона шукає його в церкві. Там
прагне заспокоїти свої найглибші потреби. Часом складається у християн поняття, що Бог
має забезпечити їх тихе і мирне життя, вирішити усі її проблеми або ж забрати їх зовсім.
Коли з таким наміром хтось приходить до
церкви, особливо в часі особистого захоплення
Богом і Його наукою, через короткий час розчаровується. Бачить, що життя йому представляє нові виклики, потрібно боротися з різноманітними спокусами далі. Бог не забрав
усіх труднощів життя.
Ісус у Своєму об’явленні дійсно обіцяє людині
щастя та вічну нагороду. Проте ця нагорода
не відноситься до земного життя. Він обіцяє
вічні блага в небі. А сьогодні, у цьому щоденному житті, він говорить про хрест. Це, що
ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, у неділю
після Воздвиження Чесного Хреста: «Хто хоче
йти за Мною, хай зречеться себе самого,
візьме на себе хрест свій та йде слідом за
Мною». Ці слова відкривають правду про щоденне наше життя на землі. Тут буде багато
випробувань і спокус. Тільки той, хто через
них сміливо перейде, отримає вінець вічної
слави.

Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
до Г а л а ті в
2 , 1 6 -20
Неділі після Воздвиження

Браття, ми з роду юдеї, не грішники з поган; та
довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що й ми
самі грішники, невже тоді Христос - служитель
гріха? Не бути цьому! Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю
переступником. Я бо через закон для закону
вмер, щоб для Бога жити: я з Христом розп'ятий.
Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що
живу тепер у тілі то живу вірою в Божого Сина,
який полюбив мене й видав себе за мене. Я не
відкидаю Божої благодаті: бо коли оправдання
черев закон, тоді Христос умер даремно.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.6) Ангельські сили на
гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи пречистого тіла
твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився ним,*
зустрів єси Діву, даруючи життя.* Воскреслий
з мертвих Господи, слава Тобі.
Тропар Свята: (г.1) Спаси, Господи, людей
Твоїх* і благослови насліддя Твоє,* перемоги
благовірному народові на супротивників даруй*
і хрестом Твоїм* охорони люд Твій.
Слава: Кондак воскресний: (г.6) Життєначальною долонею* умерлих із мрячних долин* Життєдавець воскресив усіх – Христос Бог,* воскресення подав людському родові.* Він бо всіх
Спаситель, воскресення і життя, і Бог усіх.
і нині: Кондак Свята: (г.4) Вознісся Ти на хрест
волею Своєю.* Новому людові Твоєму, що Твоє
ім’я носить,* даруй щедроти Твої, Христе Боже.*
Возвесели силою Твоєю благовірний народ,*
перемоги на супротивників дай йому,* що за
посібник має Твоє оружжя миру, непоборну
перемогу.

У сьогоднішньому світі існує особливий страх перед хрестом щоденного життя. Людина шукає
щораз кращого комфорту для себе. Власна вигода поглинає ціле суспільство. Наслідком цього є
велика кількість розводів, мала народжуваність дітей, звернення багатьох людей до ворожбитства з ціллю полегшити терпіння. Все це паралізує страх перед економічною скрутою та
власною безпекою. Лише той, хто має сміливість заризикувати та взяти на себе відповідальність, може досягти успіху. Проте в цьому випадку потрібно пожертвувати своїм
власним комфортом.
Отож, нехай слова Ісуса, нашого Спасителя, додадуть нам відваги у прийнятті та подоланні
труднощів щоденного життя. Щоб кожен християнин міг сміливо мандрувати до осягнення
обіцяної нагороди в небі.
о. Віталій Олещук, ЧНІ

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
1. Заголовок 1-7; лихе товариство 1-19;

1 Приповідки Соломона, сина Давида, царя Ізраїля, 2 щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, 3 щоб засвоїти (собі) освічену науку, - справедливість, правосуддя та правоту, - 4 щоб дати простодушним розсудність,
юнакові знання та обачність, 5 щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові
засади, 6 щоб зрозумів приповідки та приховане
значення, слова мудрих та їхні загадки. 7 Острах
Господній - початок мудрости; безумні мудрістю
й навчанням нехтують. 8 Слухай, мій сину, настанови батька твого; не відкидай поучування матері твоєї, 9 бо це гарний вінець тобі на голову,
намисто тобі на шию. 10 Мій сину! коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся! 11 Як скажуть:
“Ходи з нами, засядьмо на кров невинну, причаймося на безвинного - без усякої причини,
12 поглиньмо їх, мов Шеол, живих, цілком, мов
би вони провалилися в пропасть! 13 Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші
доми здобиччю. 14 Кинь жереб твій разом із
нами, гаман нехай один буде в усіх нас!” 15 Мій
сину! не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу
твою з їхньої стежки, 16 бо ноги їх біжать до злого,
поспішають, щоб кров пролити. 17 Таж даремно
розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи. 18 Вони ж на власну кров чигають, на
самих себе засідають. 19 Такий кінець усіх тих,
що на здирство ласі; воно вбиває того, хто його
в собі має.
БДЖОЛА (30)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 38. Про суд вічний

Діонісій. Не тут мука жахлива, а вічна мука
страхітлива.
Слово 39. Про славу

Безчестя стерпіти - велично й могутньо, а як слави набути прагнеш, то теє величної душі потребує і значного розуму, щоби, отримавши її, не
втратити. То як хочеш слави зазнати - оджени
славу, а як її вишукуєш - втратиш, бо така слава
- подоба слави.

Слово 40. Про балакучість

[Євгарій.] Говори, що гідно, і коли гідно, і про
тих, хто гідний. І не почуєш того, що негідно.
Платон. Він, зустрівши Антісфена в школі, де той
продовжував навчатися, сказав: "Чи не відаєте,
що міра слову - не мовець, а слухач?".
Далі буде...

СІМ СПОСОБІВ ЗНАЙТИ ЧАС ДЛЯ МОЛИТВИ
1. Переконайся, що маєш сили, аби помолитися
Втомленій людині важко буде знайти час для
молитви. Варто подбати про регулярний сон і відпочинок після роботи. Після відпочинку справи
йдуть краще.
2. Розпочинай кожен день, кажучи Богові
«доброго ранку»
Коли прокинешся, привітайся з Богом. Якщо маєш схильність «досипати», спробуй встати одразу. Початок дня є дуже добрим моментом для
молитви.
3. Обмеж час на Фейсбук
Дуже багато часу ми витрачаємо на перевірку
активності друзів у соціальних мережах. Обмеження у користанні Фейсбуком, приміром, може
стати гарним способом віднайти багато вільного
часу.
4. Використовуй свій смартфон
Ми вже давно перестали використовувати телефони тільки для дзвінків. Чому б не застосувати
їх для молитви? Такі програми, як «Цитати
з Біблії», «Молитва в дорозі», або й просто інтернет-доступ до Літургії Годин на сайті, обов’язково
мають бути в наших ґаджетах.
5. Молися в дорозі
Дорога на роботу або навчання становить чудову нагоду для молитви. Двадцяти хвилин їзди
у трамваї цілком достатньо, наприклад, щоб помолитися Розарій.
6. Пам᾽ятай: усе, що ти робиш, є молитвою
Припусти, що твоя робота, навчання, відпочинок
і будь-яка інша активність — це молитва. Не
принципово, чи пишеш на роботі звіт для шефа,
чи готуєшся до сесії: Бог хоче бути присутнім
у кожному моменті твого життя.
7. Не засинай, не подякувавши Богові за те,
що сьогодні відбулося
Подяка — це добрий спосіб завершити день; це
також чудова нагода для молитви. Навіть якщо
ти дуже втомився, в кількох словах віддай Богу
день, який добіг кінця.

Святий Йосиф Обручник Пресвятої
Діви Марії

Св. Йосиф народився у Палестині, походив
із роду царя Давида. Його батько Яків, коли Йосиф
підріс, старався дати Йому освіту згідно з потребами
і обставинами часу. На той час освіта полягала у
читанні та розумінні Святого Письма. А через те, що
св. Йосиф мав стати дбайливим опікуном Ісуса
Христа і Його Матері, можемо бути впевнені, що за
ласкою Духа Святого Йому було подаровано
розуміння тайн Св. Письма. До досконалого
виконання обов’язків голови Святої Родини Йосиф
був готовий щирою та глибокою побожністю. Люди
бачили перед собою вбогого тихого теслю Йосифа. А
Бог бачив у ньому Свого вірного й великого слугу.
Св. Йосиф учився пізнавати безконечне милосердя
— доброту Бога. Його серце горіло бажанням
побачити Спасителя, не передчуваючи, що Він сам
буде займати таке високе становище в ділі благодаті.
Святе Письмо називає св. Йосифа праведним
(Мт. 1, 19). Він визначався всіма чеснотами і був
справді гідний того, щоб стати чоловіком
Непорочної Діви Марії. Йосиф ще не знав Божих
задумів, але був готовий до їх виконання. Читаючи
книги Нового Завіту, бачимо, що св. Йосиф швидше
чекатиме Ангела з неба чи якогось чуда, ніж стане
керувати своєю волею. Абсолютне віддання себе на
волю Божу є однією з визначних чеснот св. Йосифа.
Тож просімо у Нього заступництва і помочі у наших
повсякденних справах, щоб жоден наш вчинок,
думка, слово чи діло не противилися волі Божій, а
були узгоджені найперше із Св. Йосифом,
найліпшим опікуном в усіх добрих починаннях.
Молися за нами, святий Йосифе, щоб ми
відігнали від свого серця надмірне старання про
майбутнє, щоб ми повністю віддалися Провидінню
Божому і щоб могли витривало сповняти те, що є
добрим в очах Божих. О, якими щасливими були б
ми та скоро б стали святими, коли б змогли, як
святий Йосиф, залишатися вірними нашим добрим
постановам у всяких обставинах, незважаючи на
людські погляди та свої острахи.

МОЛИТАВ ДО СВЯТОГО ЙОСИФА
Приходимо до тебе, Святий Йосипе, у
нашій недолі. Звертаючись за допомогою до
твоєї Пресвятої Обручниці, з вірою благаємо й
про твою поміч. Заради любові, яка єднала тебе
з Непорочною Дівою Марією, і заради твоєї
батьківської турботи, якою ти оточував дитину Ісуса, смиренно благаємо: милостиво поглянь на
людство, яке Ісус спас власною Кров'ю, і своїм
могутнім заступництвом допоможи нам в
потребах наших.
Опікуне Божої Сім'ї! Піклуйся про
вибраний народ Ісуса Христа. Віддали від нас,
любий отче, всяку хворобу, блуд і зіпсуття. Наш
могутній заступнику!

У боротьбі з силами темряви прийди до
нас з небесною допомогою, і, як колись Ти
врятував маленького Ісуса від Ірода, так і тепер
охороняй святу Церкву Божу від ворожих
підступів та всякого зла.
Невтомно оточуй кожного з нас
піклуванням, щоб ми за твоїм прикладом і з
твоєю допомогою досягли вічного блаженства
на небі.Амінь
ПОЖЕРТВУ НА ЦЕККВУ У КРУГЕЛЮ
ВЕЛИКОМУ ЗЛОЖИЛА
Пані Софія Зєйло – 8 000 зл.
Сердечно дякуємо
ПОЖЕРТВИ НА ЦЕККВУ У ПЕРЕМИШЛІ В
МІЯЦІ ВЕРЕСНІ ЗЛОЖИЛИ
1. НН. - 200 зл.
2. Марцінів Данута - 100 зл.
3. Чопко Тереса - 100 зл.
4. Скалій Агафія - 200 зл.
5. Хащин Тереса - 100 зл.
6. Чорний Андрій - 150 зл.
7. Зєйло Ярослав - 100 зл.
8. Зєйло Софія - 100 зл.
9. НН. - 100 зл.
10. Гіза Марія - 150 зл.
11. Камінська Данута - 150 зл.
12. Косьць Ярослава - 100 зл.
Сердечно дякуємо!
БІБЛІЙНА КАТЕХЕЗА
У суботу, 8 жовтня, відбудеться чергова зустріч з
Божим Словом, яку проведе отець професор
Дарій Дзядош. Зустріч розпочнеться Молебенем
до Пресвятої Богородиці. Опісля конференція.
ЗУСТРІЧ З РОДИНАМИ З УКРАЇНИ
Запрошуємо родини з дітьми, які приїхали з
України та проживають у Перемишлі, на
парафіяльну зустріч до прицерковних
приміщень 2 жовтня, 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 молоді та
дорослих.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
9 жовтня відбудеться благословення на час
навчання дітей 1 класу основної школи ім. отця
Маркіяна Шашкевича. Благословення відбудеться після другої Святої Літургії, яка
служитеметься о год. 11.00.

Прп. Євфросинії.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
16-та НЕДІЛЯ - 09.10.2016 – глас 7

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

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

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
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса

15-та НЕДІЛЯ - 02.10.2016 – глас 6
Неділя по Воздвиженням. Свв. мчч. Трофима,
Савватія й Доримедонта.
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 - 03.10.2016
Свв. мчч. і ісп. – великого князя Михаїла і
боярина його Теодора, чернігівських
чудотворців.
Св. влкмч. Євстратія і тих, що з ним.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
ВІВТОРОК - 04.10.2016
Віддання празника Воздвиження.
Св. ап. Кодрата, що в Магнисії.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
СЕРЕДА - 05.10.2016
Св. свщмч. Фоки, єп. Синопійського.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
ЧЕТВЕР - 06.10.2016
Зачаття чесного славного пророка, Предтечі
і Хрестителя Господнього Йоана.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
П'ЯТНИЦЯ - 07.10.2016
Перша п’ятниця місяця.
Св. первомчц. й рівноап. Теклі.
6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
СУБОТА - 08.10.2016

– Коли просять прибрати в кімнаті цитуй
Ейнштейна: “Тільки дурень потребує порядку –
геній панує над хаосом”.

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.
ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В цьому тижні, 7-ого жовтня припадає 1-ша п'ятниця місяця. Після Літургії, відвідуємо наших хворих зі Святими Тайнами.
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.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (І)
Бажають повінчатися: Анна Катерина Борович,
стану вільного, греко-католичка, парафія Лучиці і
Павел Ришард Хохля, стану вільного, римокатолик, парафія Рфяшів.
Середечно дякуємо за пожертви, які вірні
зложили до скриньки милосердя на поміч
Україні: зібрано у серпні 1000 зл. і вересні 1000
зл.
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
Капелан в лікарні: о. Павло Рогунь – моб.: +48 509 801 625

