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В той час сказав Господь: Якщо бажаєте, щоб
вам чинили люди, так само і ви їм чиніть. Коли
ви любите тих, що вас люблять, яка ваша
заслуга? Таж бо і грішники люблять тих, що їх
люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І грішники те саме чинять.
І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію
назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники
грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм,
і позичайте, не очікуючи назад нічого, і велика
буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте
милосердні, як і Отець ваш милосердний.
«Будьте ж милосердні,
як і Отець ваш милосердний!»

Милосердя – це ознака нашої Богоподібности,
того, що ми несемо в собі образ і подобу Божу. Ми, як і Бог, здатні творити добро – те
найцінніше, що є у світі, те, чим увесь світ будується. Бог чинить добро, не розрізняючи,
для кого Він його чинить. Він створює людину не тому, що Він мусив так робити, не тому, що Його до цього змушували обставини. Бог
нічого не мусить, і немає таких обставин, які
б спричиняли Його дії. Він чинить це з єдиного
почуття – милосердя та любови. І тим самим Бог дає нам усім зразок так само чинити:
бути співтворцями світу через чинення добра,
через мистецтво бути милосердними.
Але як же часто ми хочемо обмежити себе
в цьому мистецтві! Як часто хочемо ми звузити коло тих, до кого дозволяємо собі бути
добрими, і розширити коло тих, до яких добрими, мовляв, бути "не можна"! Ми не хочемо
бути добрими до людей, які нам неприємні, від
яких ми ніколи не дочекаємося добра. Ми хочемо чинити добро тим, хто може нам відплатити тим самим. Але це девальвує добро.
Саме цим ми втрачаємо ту ознаку Богоподібности, яка виключає очікування зворотньої
дії – те, що прагматичний розум визначає
розхожою фразою «Ти мені – я тобі!».
Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
І І до Корин тя н
1 1 , 31 -1 2 ,9
Браття, Бог і Отець Господа Ісуса - він благословен
вовіки! – знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене схопити, але мене спущено
через віконце у коші по мурі і я втік з його рук. Чи
треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду
до видінь і до об'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, – чи то
в тілі, не знаю, чи то без тіла, не знаю, Бог знає,
– був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік – чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, –
був узятий у рай і чув слова невимовні, яких не
можна людині висловити. Такте буду хвалитися,
собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду; але стримуюся, щоб про
мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або
від мене чує. І щоб я не загордів надзвичайними
об'явленнями, дано мені колючку в тіло, посланця
сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся
вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене
відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується».
Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.2) Коли зійшов Ти до
смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив
Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих із
глибин підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже наш,
слава Тобі.
Слава: Кондак воскресний: (г.2) Воскрес єси
з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо,
зжахнувся, і мертві востали,* а творіння, бачачи,
радується разом з тобою,* і Адам веселиться,
і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно.
і нині: Богородичний: (г.2) В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах незамінне
уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо
як Матір Життя до життя переставив той,* хто
вселився в утробу приснодівственну.

Продовження з 1-ої сторінки

Бути милосердним, як Бог, означає чинити добро, не думаючи про те, чи воно повернеться до
тебе і кому саме ти це добро чиниш. А найголовніше – вміти руйнувати бар’єри, які ми будуємо
в житті, творячи собі ворогів. Бо коли ми витісняємо певне коло людей поза сферу добра, яке ми
чинимо, поза сферу нашого милосердя, ми не їх обкрадаємо, а самих себе. Ми творимо собі
замкнене ґетто, обгороджене мурами взаємних підозр і упереджень, за яким ми розташовуємо
сферу, ворожу щодо нас. Звернімо увагу: що більш підозріло ми ставимося до довколишнього
світу, то вужчим і страшнішим стає наш особистий світ.
Можна займати яке завгодно високе становище в світі, але ненавидіти і боятися цей світ,
будувати довкола себе мури ворожнечі, ховатися в них від інших людей, вважаючи їх суперниками
або й ворогами.
Мистецтво творення добра передбачає талант творити із ворогів друзів. Бо саме тоді, коли ми,
не очікуючи відплати, чинимо добро людям, байдужим нам, або, може, і ворожим, – саме тоді ми
вносимо свою частку в творення світу добра. Того світу добра, котрого нам так катастрофічно
не вистачає…
Христос навчає апостолів - і нас разом із ними - розширювати свій світ добра. Розширювати,
залучаючи до нього все нових і нових людей, творити із ворогів друзів. І саме тоді ми можемо
розраховувати, що світ, осяяний променями наших добрих справ, нашого милосердя й любови,
ставатиме добрішим, лагіднішим, що світ змінюватиметься. Бо бути співтворцями Божого
світу означає змінювати його, дозволяти собі осявати цей світ променями нашої власної любови,
і тим самим забезпечувати і собі перспективу одержання неймовірно рясних і щедрих дарів від
Бога. Адже, коли ми віддаємо, ми й одержуємо. І ми можемо розраховувати на одержання
милосердя, коли ми самі щедрі на милосердя до інших. Коли ми милосердні як і Отець наш
милосердний до нас. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО

БДЖОЛА (34)

Приповідки

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

забезпечення праведника 21-26;
старання про ближнього 27-35;

21 Мій сину! Бережи розум і обачність; нехай не
зникають з-перед очей у тебе, 22 і вони будуть
життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. 23 Тоді
ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя
не спотикнеться. 24 Коли сідатимеш, нічого не
будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде
солодкий. 25 Не бійся ні переляку раптового, ані
напасти злих, коли нагряне, 26 бо Господь буде
безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки.
27 Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. 28 Не
кажи ближньому: “Йди геть, потім прийдеш, дам
узавтра”, - коли є у тебе щось. 29. Не куй зла на
твого ближнього, коли він з тобою перебуває
в довір'ї. 30 Не сварися з чоловіком без причини,
якщо він тобі зла не заподіяв. 31 Насильникові
не завидуй, не наслідуй його поведінки, 32 бо
розбещений для Господа осоружний, з праведниками ж його дружба. 33 Прокляття Господа
в домі злого, а житло праведника він бла
гословляє. 34 З насмішників Господь сміється,
покірним дає ласку. 35 Мудрі беруть у насліддя
славу, доля безумних - ганьба.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Вміння слухати це вже великий плюс, а вміння

робити вигляд, що слухаєш, при цьому думати
про своє і в потрібний момент вставити
потрібне слово - ось це віртуозність.
.

Слово 49. Про розуміння себе

Од Євангелія. Чого ти дивишся на скалку в оці
брата свого, а у своїм колоди не добачаєш
(Мт. 7,3).
Хто думає зрозуміти щось, той ще не розуміє,
що саме слід розуміти.
Дидім. Хто розуміє, що не відає нічого, той воістину мудрим є. А як відає, що образив когось,
той правду возлюбив.
Платон. Початок знання - розуміння невігластва
свого, а ми, не відаючи нічого, вважаємо себе
всезнавцями.
Геракліт. Коли юнака цього привели до вчителя,
що філософії навчав, і той спитав у нього: "Чому, юначе, навчився?" - той відповів: "Се вчив
був, що не відаю нічого". Почувши це, вчитель
зачудувавсь і всі, що навкруги стояли, вигукнули:
"Воістину цей юнак розумніший за всіх нас".
Далі буде...

БЕЗКОРИСЛИВА ЛЮБОВ ТА УВАГА ДО ІНШОЇ
ОСОБИ - ПОВСЯКДЕННИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ
ХРИСТИЯНИНА
Кожен із нас вже в перший момент християнського буття одержав особисте доручення служити
ближньому. Адже наприкінці Чину Хрещення
священнослужитель подає нам запалену свічку,
кажучи такі слова: «Прийми оцю горіючу свічку
і старайся у всьому житті твоєму просвічуватися
світлом віри і добрих діл…» Цi «добрi дiла», яки-

ми ми покликанi просвiчуватися, – це дiла милосердя, через якi ми даємо ближньому в потребi
можливість пережити присутнiсть всемилостивого Бога у своєму життi.
Йдеться у Постсинодальному посланні до духовенства, мирян та монашества. Додамо, Синод
відбувся 4 -11 вересня у Львові на тему «Служіння ближньому-дияконія-в житті УГКЦ».
Завершуючи Ювiлейний рiк Божого милосердя,
єпископи знову пригадують про покликання кожного християнина – бути іконою Божої доброти й
любові: «Обіцянка, дана нам у Таїнстві Хрещення про царювання з Господом у безконечні віки,
припускає, що ми вже тут, на землі, відчуваємо
свою «царську» відповідальність за дияконію».
Як пишуть в Посланні владики Синоду, Господь
заповідає нам виходити назустріч тим, хто відчуває потребу в нашій допомозі: «Дай тому, хто
в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не
відвертайся». «Бог вказує, що кожне діло милосердя, зроблене ближньому, немовби зроблене
Йому… Він водночас застерігає нас, щоб, чинячи
діла милосердя, ми не були марнославними та
честолюбними…».
Синод наголошує «Християнське життя, як свідчення безкорисливої любові та уваги до іншої
особи, має стати нашим повсякденним стилем
життя, а не лише епізодичною благочинністю,
яка не породжує справжньої відповідальності», пишуть єпископи.
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.
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».

ПРОГРАМА ЮВІЛЕЮ
25-ЛІТТЯ «ВІДРОДЖЕНОЇ ШАШКЕВИЧІВКИ»
п’ятниця – 4 листопада 2016 pоку
8.00 – Божественна Літургія в Архикатедральному Соборі св. Івана Хрестителя;
10.00 – Урочистий концерт (Казимирський замок
м. Перемишля);
13.00 – Почастунок у приміщеннях «Перемиської
Шашкевичівки» для запрошених гостей
та випускників школи, (вул. Смольки 10);
субота – 5 листопада 2016 pоку
20.00 – Бал Випускників школи у Народному Домі з численними несподіванками та оркестром «Галич» з України (вул. Костюшка 5);
Кошт квитків: 100 зл., для студентів: 70 зл..
Участь у забаві просимо зголошувати до 2 листопада у пані Марії Стрілки, тел.: 508 378 854.
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
Генеральне консульство України в Любліні інформує, що 4 листопада ц.р. у приміщенні Консульства України в Перемишлі ul. Nestora 8,
37-700 Przemyśl заплановано проведення виїзного
консульського обслуговування громадян України.
В ході виїзного консульського прийому буде передбачена можливість вчинення окремих консульських дій, а також надання консультацій
з консульсько-правових питань.
Прийом громадян України здійснюватиметься за
попереднім записом.
Прийом громадян України здійснюватиметься
з 8:00-9:30.
Для того, щоб записатись на консульський прийом, потрібно до год. 15:00 дня 3 листопада
звернутись до консульства в Перемишлі по тел.
(16) 676 80 26, 609 806 595 або за ел. адресою:
sekretariat@konsulat-ukraina.pl , з зазначенням
прізвища, н-ру телефону та виду консульської дії
або консультації.
КРАЙКА ВДОМА!
Минулого року, перемиська Крайка записала
свій перший диск - "Крайка в гостях. Від Сяну до
Дону", а вже цього року наші молоді артисти,
разом з Капелою Сергія Охрімчука з України записали другий диск "Крайка. Вдома". Прем'єра
нового альбому відбудеться у неділю 13 листопада у Народному домі. Цим разом будемо мати
змогу почути майже забуті пісні з "нашого дому" Надсяння, Холмщини, Любачівщини чи Лемківщини. Сердечно запрошуємо всіх взяти участь
у цьому концерті.
13 листопада, год. 18:00, Народний дім.
Квитки - повний 20 зл., студенти 5 зл. учні безкоштовно.
ОУП у Перемишлі і Крайка

20-та НЕДІЛЯ - 06.11.2016 – глас 3
Св. мч. Арети і тих, що з ним.

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

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

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

ПОНЕДІЛОК - 31.10.2016
+ Св. ап. і єв. Луки.

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

ВІВТОРОК - 01.11.2016
Бл. свщмч. єп. Теодора (Ромжі). Св. прор. Йоїла.
Св. мч. Уара. Прп. Йоана Рильського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Служба Божа

СЕРЕДА - 02.11.2016
Св. влкмч. Артемія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 03.11.2016

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
У цьому тижні репетиції хору немає.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
І ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді
і дорослих.
МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ ПРАВЕДНОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
В місяці листопаді щоденно будемо молитися за
прославу праведного митрополита Андрея.
Молитви, в цьому наміренні, розпочнемо Службою Божою в річницю смерті праведного митрополита Андрея, 1-ого листопада, о год. 9.00.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ ПЕРЕНЕСЕНІ
З огляду на Свято «Шашкевичівки» відвідини
наших хворих зі Святими Тайнами переносимо на другу п’ятницю - 11 листопада.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ СЕМІНАРІЇ (ТАЦА)
У минулу неділю на потреби Духовної Семінарії
у Любліні зібрано 4644 зл.. Усім жертводавцям
щире спасибі.

Прп. Іларіона Великого.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

З сумом сповіщаємо, що 22 жовтня, упокоївся в Бозі
наш парафіянин, блаженної пам'яті:

П'ЯТНИЦЯ - 04.11.2016.
Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, чудотворця.
Свв. сімох отроків, що в Ефесі.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 05.11.2016
Св. ап. Якова, по плоті брата Господнього.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

Р.

Б.

Іван Поташник
Похорон покійного відбувся у середу 26 жовтня у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлого Івана поручаємо вашій пам’яті та
молитвам. Родині та близьким покійного висловлюємо
наше щире співчуття.

Вічна Йому пам'ять!
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