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Неділі перед Воздвиженням

Сказав Господь: Ніхто не вийшов на небо, тільки
Той, хто зійшов з неба, Син Людський, сущий на
небі. І як Мойсей підніс змію у пустині, так треба
вознестися Синові Людському, щоб кожний віруючий в Нього не погиб, але мав життя вічне. Бо
так полюбив Бог світ, що і Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен віруючий в Нього не
погиб, а мав життя вічне. Не послав бо Бог Сина
Свого у світ, щоб судити світові, але щоб спасся
Ним світ.
«Бо так полюбив Бог світ, що і Сина Свого
єдинородного дав, щоб кожен віруючий в Нього
не погиб, а мав життя вічне.»

Бог християн є Богом любові, другом життя,
а не смерті, бо у своєму Сині уподібнився до нас.
Бог завжди шукає людину, Він на нас чекає, хоче нам товаришувати в дорозі до вічності. Але
Він це робить лише за однієї умови, якщо ми
Йому це дозволимо. Багато людей бояться
Бога, але чи тут є логіка? Напевно, така людина ще не знає Бога, тому і має страх. З іншого
боку, наша молитва може бути таким пригадуванням Богові, що Він ще для нас не зробив.
Ми тоді не чуємо, що Він очікує від нас. Проблема може бути в тому, що нам часто дорога
з Богом невигідна. Людина різними способами
хоче обминути хрест, Голготу, терпіння,
незручності, а тоді розминається і з Воскресінням. Роздумаймо глибше над подією великоднього ранку. Після розп’яття Ісуса Христа
апостоли занепали духом, можливо і нарікали
на свою долю. Тоді настав час дії для жінок.
Вони рано-вранці пішли до гробу. Жінку, яка дуже сильно когось любить, нічого не злякає, не
зупинить. Воскреслого першою побачила Марія
Магдалина. Жінка випередила чоловіка, як серце
випереджує розум, хоч і одне, і друге потрібне:
серце, щоб служити і любити, а розум, щоб
пізнавати і переконувати.
Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
до Г а л а ті в
6 , 1 1 -18
Неділі перед Воздвиженням

Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони
гарті тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки
уникнути переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть,
щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим
тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа, яким для мене світ розп'ятий і я — світові; бo ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але
нове створіння. На всіх тих, що ходитимуть за
цим правилом, мир і милосердя на них і на
Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені
не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани
Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.5) Собезначальне Слово
Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення
наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресенням Своїм.
Тропар свята: (г.4) Різдво Твоє, Богородице
Діво,* радість звістило всій вселенній,* з Тебе бо
засяяло Сонце правди – Христос Бог наш.* Він,
розрушивши клятву, дав благословення* і, ударемнивши смерть,* дарував нам життя вічне.
Слава: Кондак воскресний: (г.5) До аду, Спасе
мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,* умерлих як Творець воскресив з собою*
і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви
ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо:
Спаси нас, Господи.
і нині: Кондак: (г.4) Йоаким і Анна з неслави
бездітности* і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста,* у святім різдві твоїм.*
Його празнують люди твої,* з провини прогрішень ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна
родить Богородицю* і кормительку життя нашого.

Чому саме жінки стали першими свідками Воскресіння? Бо вони були під хрестом, пережили дуже
особисто подію Страсної П’ятниці. Тоді вони несуть цю радісну вістку про Воскресіння до
апостолів, але ті сумніваються і перевіряють. Бачимо, що Бога швидше знаходять ті, які хочуть
Йому служити, а не розумово досліджувати.
Оскільки ми недавно святкували Різдво Богородиці, то хочемо в особливий спосіб подякувати
Марії за її материнство, за дар Сина, за те, що погодилася віддати Його на хресну дорогу. Вона
за всім слідкувала, зберігаючи це в своєму серці. Вона, десь, до цього готувалася, але цих
аргументів було замало. Її серце розривалося з болю, але така була воля неба. Це непросто
бачити смерть дитини у розквіті сил. Він помирав брутально, як злочинець, хоч був цілком
невинний. Він помирав від втрати крові. Вона готова була зробити все, щоб бути на місці
дитини. Напевно, її болить, коли люди надалі прибивають Ісуса гріхами до хреста. Розп’ятий Ісус
не мав сили щось промовити до матері, лише віддав її в опіку Івану. А відразу після Воскресіння
наповнив її радістю та присутністю. Так після смутку завжди приходить радість, хрест
невід’ємний від Воскресіння, про що переконуємося цієї неділі.

о. Володимир Груца, ЧНІ

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
слово про шукання мудрости 13-30;

13 Ще юнаком, заки в мандри я пустився, шукав
я щиро мудрости у своїй молитві. 14 Перед
святинею благав про неї - і до кінця її буду шукати. 15 У розквіті своїм, мов достигаюче гроно,
серце моє втішалося з неї, нога моя ступала
дорогою прямою, і змалку вже слідом за нею
ходив я. 16 Лиш вухом нахиливсь я - і вже її
одержав, і знайшов собі освіту велику. 17 Їй завдяки поступив я багато, -тож прославлю того, що
дав мені мудрість. 18 Рішив я ділом її вживати,
шукав добра я ревно - і не осоромився! 19 За неї
змагалась моя душа, у виконанні закону був я
старанний; руки свої простягав я угору, і над
неуцтвом сльози проливав я. 20 Душу свою спрямував я до неї, і в чистоті знайшов я її: з нею
придбав я знання від початку, - тим то й полишений я не буду. 21 Тремтів усім нутром я, шукаючи її, - тим і придбав я майно прекрасне.
22 Господь язик дав мені у нагороду, - тож ним
і буду його я хвалити. 23 Підійдіть же ближче до
мене, неуки, і знайдіть оселю в домі повчань!
24 Чого твердите, що тих речей вам бракує,
і ваші душі так сильно її прагнуть? 25 Відкрив я
уста й заговорив про неї: без грошей її для себе
набувайте! 26 Шию вашу вкладіте в отеє ярмо:
хай ваша душа прийме повчання, бо шукати її не
треба далеко! 27 Гляньте власним оком, як мало
я трудився, - а таки знайшов для себе спокій
превеликий. 28 Набувайте освіту й великим коштом: в ній собі придбаєте золота чимало. 29 Хай
душа ваша радіє милосердям Господнім. - і ніяк
не стидайтесь хвалити його! 30 Ваше діло чиніте
заздалегідь, - а він своєчасно дасть вам нагороду.
БДЖОЛА (29)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 36. Про похвалу

Феофілакт 49. Істинна хула ліпше лицемірної
слави.

Слово 37. Про красу

Красою вважай благий розум.
Златоуст. У чому користь очей? Чи у вологості
і швидкому обертанні, чи в округлості та синьому
кольорі, а не, у швидкому та далекому баченні?
А світильника яка користь? Світло випромінювати і освітлювати весь дім, а не в тому, що круглий і витончений. Не створенням, а призначенням краса визначається. А цього творива складеного краса ніщо інакше, як кров та жовч і жовчний міхур, і їжа перетравлена: тому ж бо й очі,
і щоки, та всі інші частини живляться. А як не
кожного дня приймають напування те, що йде
від Черева і десниць, то їх шкіра висихає і очі
заглиблюються, і одразу вся краса особиста
зникає. А коли розумієш, яке добро всередині
в очах лежить або за прямим носом, або в устах,
або у щоках, нічого іншого не знайдеш, окрім
гробу повапленого, а всередині наповненого
многою скверною. Потім на одежі узриш: віскряки лежать або харкотиння, то не схочеш і кінцем
пальця торкнутись і лице відвертаєш од нього.
Тож нащо очі і помисли, і серце своє попускаєш
на оте сховище усілякої скверни? Слухайте ж,
допитливі, на чужу красу зрящі, глаголячи: «Зримо, та не пакостимось». Давид пакість прийняв,
а ти не пакостишся? Він переможений був, а ти
ще хочеш храбритися? Він, маючи таку благодать духовну, враженим був, тож чи повірю тобі,
що звір не шматував тебе? Чи кам’яний єси, чи
залізний єси, людино, від звичайної немочі єства
страждаюча? Вогонь тримаючи, чи не опечешся?
Приклади свічку до сіна і чи можеш сказати, що
не спалахне? То що відповіси?
Сирах. Не краса доброобразним робить лице,
а того, хто дивиться бажання.
Менандр 50. Як природний образ прикрасиш
норовом добрим, то вдвічі благодать його осяє.
Соломон. Усю твар приведе Бог на суд.
Від Євангелія. Шукайте царство Боже і славу
його і те все докладеться вам [Мт. 6, 33].
Далі буде...

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
ХРИСТИЯНСЬКА МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА
ПРИ АРХИКАТЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ
СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ У ПЕРЕМИШЛІ
ВІДСВЯТКУВАЛА 25-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
Християнська
Марійська
Дружина
(ХМД), це релігійна жіноча організація при
перемиській
греко-католицькій
парафії,
покликана до існування тодішнім парохом бл. п.
отцем митратом Теодором Майковичем 4
грудня 1990 року у день Введення у храм
Пресвятої Богородиці. По кількох місяцях, у
день Різдва Пречистої Діви Марії, 21 вересня
1991 року, одержала від Архиєпископа і
Митрополита Перемисько-Варшавського Кир
Івана Мартиняка архиєрейське благословення і
грамоту, як правна церковна організація.
У цьому році сповнилось 25-років від
цієї важної дати. Від часу покликання, релігійна
жіноча
організація
звана
Марійською
Дружиною, вписалася в церковне життя, як
активно діюча організація.
В Ювілейний день Марийської Дружини
у свято Різдва Пресвятої Богородиці у Соборі
Святого Івана Хрестителя Митрополит і
Архиєпископ
Євген
Попович
служив
Архієрейську Святу Літургію у співслужині з
Архиєпископом Іваном Мартиняком та отцями:
отцем митратом Богданом Степаном – парохом,
отцем деканом Іваном Тарапацьким, отцем
канцлером Павлом, отцем Христофором
Блажеєвським та протодяконом Володимиром
Качмаром. Сповіддю служили отець Дмитроп
Лєшка та отець Володимир Данилів. На
Літургіїї були присутні сестри та семінарист
п’ятого року Адріян Лихач.
Після Святої Літургії Митрополит
вручив Ювілейні грамоти членкіням Марійської
Дружини.
Опісля Літургійних торжеств Марійська
Дружина запросили на усіх на почастунок до
приміщень при кресисторії.

Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби
Божої) за- прошуємо на душпастирські
зустрічі дорослих.
Середечно дякуємо за пожертви, які вірні
зложили в минулу неділю на потреби
потерпілих в наслідок землетрусу в Італії.
Зібрано 910 зл.
МОЛИТВИ ДО БЛ. ЙОСАФАТИ
У четвер 29 вересня запрошуємо на год.
17.00 на молебень до Блаженної Йосафати
Гордашевської співзасновниці Сестер
Служебниць.

СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ 25-РІЧЧЯ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МАРІЙСЬКОЇ
ДРУЖИНИ (1991–2016)
„Господь Милосердний і Марія– наша радість і надія”
Нехай жодна сила не зможе згасити Любові до Творця
До молитви, Церкви до Марії
Бо з нею легко зносити труднощі свого життя!

Дальща програма
1 жовтня (субота)
год. 09.00 – виїзд Членкинь ХМД з о.
митр. Бог- даном Степаном – парохом
до Санктуарію ПДМ „Милосердя Двері” в Ярославі
год. 10.00 Молебень перед чудотворною іконою
Божої Матері і Св. Вервиця (славне таїнство) (Подяка Божій Матері за опіку і за усі Божі Ласки). Опісля
зустріч при солодкім почастунку.
год. 13.00 поворот до Перемишля
Катерина Козак

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.

15-та НЕДІЛЯ - 02.10.2016 – глас 6

Неділя по Воздвиженням. Свв. мчч. Трофима, Савватія
й Доримедонта.

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

14-та НЕДІЛЯ - 25.09.2016 – глас 5

Неділя перед Воздвиженням. Віддання празника Різдва
Богородиці. Св. свщмч. Автонома.

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 - 26.09.2016

Передсвяття Воздвиження чесного Хреста. Пам'ять
оновлення храму св. Воскресення Христа і Бога
нашого. Св. свщмч. Корнилія сотника.

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

ВІВТОРОК - 27.09.2016

Воздвиження Чесного і Животворящого
Хреста Господнього.

8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа

СЕРЕДА - 28.09.2016
Св. влкмч. Микити.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 29.09.2016

Св. влкмчц. Євфимії всехвальної.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 30.09.2016

Св. мчц. Софії і трьох її дочок, Віри, Надії й Любови.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 01.10.2016

Субота по Воздвиженні.
Прп. Євменія, єп. Гортинського, чудотворця.

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

– Грошей – як кіт наплакав, а проблем – як
слон накакав.
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
До кінця вересня репетиції не буде. Найближча
репетиція у середу 19 жовтня о год. 18.00.
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА
У вівторок 27 вересня припадає Господнє свято
Воздвиження Чесного Хреста. На передодні
свята відслужимо Велику Вечірню з Литією.
А в сам день на утрені матиме місце обряд винесення хреста. В цей день зберігаємо строгий
піст.
ЖОВТЕНЬ – МІСЯЦЬ МОЛИТОВ
В НАМІРЕНІ РОДИН
В жовтні молимося в намірені наших родин. Від
суботи 1 жовтня, щоденно, після Літургії служитиметься Молебень до Святого Йосифа, покровителя наших родин
ТЕАТР В КОШИКУ
Сьогодні, о год. 18:00, з нагоди року Івана Франка, на сцені Народного Дому виступить відомий
"Театр в кошику" зі Львова з п'єсою "Украдене
щастя". Театр неодноразово виступав на польських театральних фестивалях і отримував дуже
позитивні рецензії, зокрема за "Украдене щастя".
Квитки 15 зл. (учні і студенти безкоштовно).
Запрошуємо!

ОУП у Перемишлі

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

