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Неділя 18-а по Зісланні Св. Духа
Глас 1
Свв. Отців VII Вселенського Собору.
Свв. мчч. Євлампія і Євлампії.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl
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В той час, коли стояв Ісус біля Генезаретського
озера, побачив два човни, що стояли, край озера;
рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Ісус увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а Сам, сівши,
з човна почав навчати народ. Коли Він перестав
говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь
і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон
і каже: Наставнику, всю ніч ми трудилися, і нічого
не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так
вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні
сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх
приятелів, що були в другім човні, щоб ті прийшли
і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва
човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Відійди
від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо
великий огорнув його й усіх, що були з ним, від
ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та
Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся! Віднині будеш ловити людей. І, витягши човна не
берег, кинули все, і пішли слідом за ним.

Ап ос тол
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Браття, aле я кажу: хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро буде жати. Нехай
дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить того, хто дає радо. Бог може
вщерть збагатити вас усякою благодаттю, щоб
ви всього мали завжди подостатку та щоб вам
ще зосталось на всяке добре діло, як написано:
Розсипав, дав убогим; щедрість його триває вічно.
Той, що дає насіння сіячеві і хліб на поживу, помножить і ваше насіння та зростить плоди вашої
щедрости, щоб ви у всьому збагатилися всякою
щедротою, яка через нас складає Богові дяку.

Будь великодушним і терпеливим,
і пануватимеш над всіма злими ділами
і творитимеш тільки правду. Якщо
будеш великодушний, то Дух Святий,
Який в тобі перебуває, залишиться
чистим і не потьмариться від якогонебудь злого духа, але, торжествуючи,
розшириться і разом із сосудом, в якому
перебуває, радісно служитиме Господу.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.1) Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,* воскрес
Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава промислові Твоєму,*
єдиний Чоловіколюбець.
I Отців: (г.8) Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців наших оснував Ти*
і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний, слава Тобі.
Кондак воскресний: (г.1) Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,* і людське єство
як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись,
радується, взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення.
Слава: Кондак Отців: (г.6) Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з жени родився подвійний
єством.* Його видячи, не відрікаємося виду зображення,* але його, благочесно написавши, вірно
почитаємо.* I ради того Церква, держачи істинну віру,* цілує ікону вочоловічення Христового
і нині: Богородичний: (г.6) Заступнице християн непостидна,* молитвенице до Творця незамінна,*
не погорди голосами молінь грішників,* але випереди як благая з поміччю нам, що вірно співаємо
Тобі:* Поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що
почитають Тебе.

Протягом останніх років, мабуть, більшости з нас траплялося бачити на вулицях міст машини,
прикрашені досить несподіваним символом – схематичним зображенням рибини. І лише небагато
людей із тих, хто зустрічає ці машини, знають, що символ "риба" дуже давнього походження. Він
приходить до нас із давньохристиянських часів, коли ще не був розвинений іконопис, і коли
християни перебували в підпіллі. Саме так – зображенням риби – вони часто сигналізували один
одному про належність до єдиної Христової Церкви. А чому риби? Тому що назва риби погрецькому ΊΧΘΎΣ - давній акронім імені Ісуса Христа, який складається з початкових літер слів:
Ίνσοΰς Χριστός Θεοΰ Υίός Σωτής – Ісус Христос, Божий Син, Спаситель.
Але разом із тим ця символіка нагадує нам про різні випадки використання риби у символічній мові
спілкування Христа із апостолами: і тоді, коли Він годує натовпи людей п’ятьма хлібами і двома
рибами (Мт. 14:15-21), і тоді, коли Він пече рибу, щоб нагодувати апостолів, які працюють на
Генизаретському озері, ловлячи рибу і нічого не впіймавши (Ів. 21:2-12). А, може, насамперед цей
епізод, коли Свій заклик до рибалок з Генизаретського озера йти за Ним Христос супроводжує
таким промовистим: «Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями людей!» (Мт. 4:19).
Цей заклик лунає для нас, на перший погляд, досить дивно. Насправді ж цей образ мав би нам
нагадувати ситуації, коли екологам доводиться рятувати рибу, що гине, із забрудненого
водоймища. Або виловлювати рибок рідкісної породи, які можуть загинути через те, що в цьому
водоймищі завелися хижаки. Бо саме так ми можемо уявляти довколишній світ – світ, забруднений гріхом, світ, у якому часто зустрічаються хижаки, які чигають на наші з вами душі, світ,
який може бути небезпечним для людини, не готової пройти випробування.
І саме до нас, у цей світ, направляє Христос Своїх апостолів із рятівними сітками науки Євангелія, щоб вони допомагали нам витримати, врятуватися, вийти здоровими і цілими з цього світу,
аби поєднатися із Богом у світі майбутньому – вічному Небесному Царстві. Саме в цьому полягає
спасительна місія Христової Церкви! Саме тому Христос називає Своїх апостолів "ловцями
людей". Ловцями в розумінні рятівниками, співпрацівниками Христа у місії спасіння людських душ
для вічности.
Кожен із нас може виконувати цю місію, допомагаючи своєму ближньому, підтримуючи його,
спрямовуючи його духовні шукання в конструктивному річищі до пошуку справжнього Бога.
Христос кличе нас усіх бути рятівниками від спокус. Бо часто людині треба в хвилину
випробування, щоб хтось був поряд – надійний, свій, якому можна звіритися, з яким можна
порадитися. Далеко не завжди ця людина прийде до священика або відкриє Євангеліє. Але завжди
кожен із нас інстинктивно в хвилину біди роззирається довкола або шукає в своєму телефонному
довідникові того, до кого можна було б подзвонити. Саме тоді й ми з вами можемо бути рятівним
чинником. Навіть якщо не скажемо нічого певного, а просто будемо спокійно себе поводити,
з розумінням слухати людину, підтримувати її, давати їй надію. Якщо будемо ділитися тією вірою
й надією, яку дає нам Христос, певною надією на вічне майбутнє. Бо ж це й є місія християнина:
вказувати ближнім шлях, коли він раптом заблукає, як у каламутному озері риба, не знаючи, куди
прибитися, де берег і де можна врятуватися з річкової каламуті.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Вказівки юнакові 1-12; ціна мудрости 12-20;

1 Мій сину! не забувай мого навчання; нехай твоє
серце береже мої накази, 2 бо вони тобі причинять довголіття, роки життя й спокою. 3 Нехай
доброта й вірність тебе не покидають, прив'яжи
їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця.
4 Тим знайдеш ласку й доброзичливість в Божих
очах і в людських. 5 Звірся на Господа всім
твоїм серцем, не покладайсь на власний розум.
6 У всіх твоїх путях думай про нього і він твої
стежки вирівняє. 7 Не гадай собі, що ти мудрий,
бійся Господа і від зла ухиляйся, 8 і це буде здоров'ям для твого тіла, й оновою для костей
твоїх. 9 Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, 10 і твої клуні
будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть
молодим вином. 11 Не легковаж Господнього
докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає.
12 Кого Бог любить, того й картає, як батько

улюбленого сина. 13 Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала,
14 бо її придбання ліпше від придбання срібла,
і понад золото такий прибуток. 15 Вона дорожча
від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. 16 Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство й слава. 17 Шляхи її - шляхи відради,
всі її стежки - мирні. 18 Вона дерево життя для
тих, хто її держиться, щасливий, хто її вхопився.
19 Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо. 20 Його знанням розсілися
глибини, і хмари скрапують росою.
БДЖОЛА (33)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 48. Про вільне і невільне

Ліпше самохіть у печалі бути, ніж підневільно
радіти.
Теагон 52. Невільне не без печалі і страху, як
і вільне, не без веселощів і благочестя.

Епіктет. Якщо хочеш спокійно жити, намагайся
з тими, що з тобою живуть, мирно жити. Чини
так, як їм вільно, а не насильно.
Далі буде...

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Люди бувають трьох видів: яких видів, яких

не видів і яких вік би не видів.
10 ФАКТІВ ПРО НАЙМАСОВІШУ ДЕПОРТАЦІЮ
УКРАЇНЦІВ ДО СИБІРУ
.
.

19 жовтня 2016 року, минуло 69 років з часу масового виселення населення
з Західної України до Сибіру.

1. У 1944 році на західноукраїнський землях розпочалася активна «радянізація» населення. Таку політику супроводжували масові репресії «ворогів народу».
2. Радянська влада хотіла послабити визвольний рух на Західній Україні. Та на офіційному
рівні радянська влада запевняла, що ведеться
боротьба проти родичів бандитів, куркулів, а також виселяють ворогів робочого класу.
3. Місцеве населення депортували у віддалені
регіони СРСР, зокрема в Сибір.
4. Тільки у Львівській області у жовтні 1944 року
підготували списки на виселення 10 тисяч 517
осіб.
5. Вже у 1945 році у віддалених регіонах СРСР
було понад 2 млн спецпоселенців
6. Лише за три дні, з 19 по 21 жовтня 1947 року,
до Сибіру вивезли 150 тисяч українців.
7. 21 жовтня 1947 року за добу виселили майже
80 тисяч українців. О шостій ранку людей розбудили військові, увірвавшись у домівки. Кілька
хвилин на збори, потім вози, залізнична станція
і потяг на Сибір.
8. Майно виселенців конфіскували й передали
в державну власність – тобто в колгоспи.
9. Людей розкинули по різних місцинах. Когось
відправили працювати на вугільні шахти, когось
– у сільське господарство. Хтось жив у бараках,
а для когось новою домівкою стала тюрма.
Траплялося так, що деякі сім'ї були розділені по
різних таборах.
10. Операція «Захід» таки послабила український визвольний рух. Після десятків років заслання
дехто повернувся на рідну землю, а дехто прижився на чужій. І аж до часів «перебудови» мало
хто знав про цю трагічну сторінку в історії
України.

МІСЯЦЬ МОЛИТОВ У НАМІРЕННІ РОДИН
В жовтні молимося в наміренні 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.
МОЛИТВИ ДО БЛ. ЙОСАФАТИ
У четвер 27 вересня запрошуємо о год. 17.00
на молебень до Блаженної Йосафати Гордашевської, співзасновниці Сестер Служебниць.
ЗАДБАЙМО ЗА ГРОБИ НАШИХ БЛИЗЬКИХ
1 листопада Римо-Католицька Церква святкує
День всіх святих, а наступного дня — спомин
всіх померлих вірних. В ці дні також і ми молимося та запалюємо світло на гробах наших
близьких. Дуже прошу, запалімо світло також на
могилах наших священиків та на інших могилах
де спочивають наші брати і сестри.
ЗАПРОШУЄМО НА ЮВІЛЕЙ 25-ЛІТТЯ
«ВІДРОДЖЕНОЇ ШАШКЕВИЧІВКИ»
Дирекція, вчителі та учні Комплексу загальноосвітніх шкіл
№ 2 ім. Маркіяна Шашкевича
у Перемишлі щиро запрошують
всіх Батьків, Дідусів, Приятелів
школи, а перш за все, Випускників «Шашкевичівки» на ювілейну врочистість присвячену 25 - річчю «відродженої школи».
Чекаємо вас 04 і 05 листопада 2016 року.
Точна програма у наступному Віснику.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ "NADZÓR SPECJALNY"
- ЗМІНА ДАТИ!
З причин незалежних від організатора, презентація книжки Nadzór specjalny і зустріч з автором
д-р. габ. Ярославом Сирником з Інституту Національної Пам'яті у Вроцлаві не відбудеться
у найближчий четвер. Захід переноситься на
листопад. Про деталі, повідомимо, як завжди, на
сторінках парафіяльного джерела інформації Вісника.
ОУП у Перемишлі

19-та НЕДІЛЯ - 30.10.2016 – глас 2
Св. прор. Осії. Св. прпмч. Андрея Критського.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у середу о год. 17.00 нові
хористи, о год.18.00 всі.

18-та НЕДІЛЯ - 23.10.2016 – глас 1
Свв. Отців VII Вселенського Собору. Свв. мчч.
Євлампія і Євлампії.

ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
І ДОРОСЛИХ

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

Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді
і дорослих.

ПОНЕДІЛОК - 24.10.2016

Сьогодні до нас приїхав семінарист, який збирає пожертви. Гроші призначені на функціонування Духовної Семінарії у Любліні.

Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів.
Прп. Теофана Начертанного, єп. Нікейського
і творця канонів.

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

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ СЕМІНАРІЇ (ТАЦА)

З сумом сповіщаємо, що 15 жовтня, упокоївся в Бозі
наш парафіянин, блаженної пам'яті:

ВІВТОРОК - 25.10.2016
Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка. Прп. Косми
Святоградця, єп. Маюмського і творця канонів.
Пам'ять св. Мартина Милостивого, єп. Туринського.

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

СЕРЕДА - 26.10.2016
Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки мч.

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

ЧЕТВЕР - 27.10.2016
Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й Келсія.
Прп. Параскеви Терновської.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа і Молебень
17.00 – Молебень до Св. Йосафати

П'ЯТНИЦЯ - 28.10.2016
Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна, пресвітера
Великої Антіохії.

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

СУБОТА - 29.10.2016
Св. мч. Лонгина сотника.

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

Р.

Б.

Зенон Зиґмунт Павлинський
Похорон покійного відбувася у середу 19 жовтня у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлого Зенона Зиґмунта поручаємо вашій
пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійного
висловлюємо наше щире співчуття.

Вічна Йому пам'ять!


Висловлюємо слова співчуття
Паням Дарії Колач і Зеновії Козяк
Вчителькам Комплексу загальноосвітніх шкіл
ім. о. М. Шашкевича у Перемишлі
та всім Рідним,
з приводу смерті Батька,,

Бл. П. Пана Романа Ціжа
Єднаємось у скорботі й молитві
та розділяємо Ваше горе.
Сотвори Господи, Покійному,
Вічную Пам‘ять.
Вчительський колектив,
всі працівники й учні Перемиської Шашкевичівки
та Перемиський відділ
Українського вчительського товариства.
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