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6 листопада 2016
Неділя 20-а по Зісланні Св. Духа
Глас 3
Св. мч. Арети і тих, що з ним.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Л ук и
7 , 1 1 -16
В той час ішов Ісус у місто, що зветься Наїн,
і з Ним ішли учні Його й сила народу. Коли вони
наблизились до міської брами, виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до
неї: Не плач. І, приступивши, доторкнувся до
мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав:
Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий підвівся, і почав говорити. Він віддав його матері його. Страх
огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи:
Великий пророк встав між нами, і Бог навідався
до народу свого.
Нам не треба мобілізовувати свою фантазію
для того, щоб уявити цю нещасні вдову із
Наїну. Скільки заплаканих матерів ми бачили
за останні місяці! Скільки українських матерів
проводжало в останню путь юнаків вісімнадцяти, двадцяти, двадцяти п’яти років! Проводжали разом з ними свої надії няньчити
онуків, радіти успіхам своїх дітей…
Ми бачили на їхніх обличчях ту саму скорботу
від безповоротної втрати, що її несла на собі
наїнська вдова. І, може, це давало нам надію
на те, що бачить їхні страждання і Сам Христос, Який завжди готовий прийти нам на допомогу саме в мить нашої найбільшої втрати,
коли ми кличемо Його, коли ми Його потребуємо.
Ми не знаємо, чи волала до Бога в цей час мати свого одинака із Наїну. Але можемо бути
певними, що її страждання не могли не викликати співчуття у Сина Людського – Ісуса
Христа, Який у її стражданнях передчував
і страждання Своєї земної матері – Пречистої
Діви, яка так само прощатиметься з Ним
біля хреста на Голгофі.
На щастя, нам не всім самим доводиться
пережити таке важке прощання. Але скільки
втрат кожен із нас може пригадати в своєму
житті! Скільки буває несправджених надій, поразок! Скільки трапляється зрад тих людей,
на яких ти сподівався!
Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
до Г а л а ті в
1 , 1 1 -19
Браття, сповіщаю вас, що євангеліє, яке я вам
проповідував, не від людей; бож я його ще прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення
Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись
у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу
Церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим
прихильником передань моїх предків. Та коли
той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї
і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити
в мені Сина свого, щоб я проповідував його між
поганами, я негайно, ні з ким не радившись, не
пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами
передо мною, але пішов в Арабію і потім знову
вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я
у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж з апостолів я не бачив,
крім Якова, брата Господнього.
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.3) Нехай веселиться
небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив
владу рукою своєю Господь,* подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став,* з безодні
аду ізбавив нас і подав світові велику милість.
Слава: Кондак воскресний: (г.3) Воскрес Ти
днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із врат
смертних,* днесь Адам ликує і радується Єва,*
а разом пророки з патріархами неперестанно
оспівують* божественну могутність влади Твоєї.
і нині: Богородичний: (г.3) Діва днесь предстать
у церкві* із ликами святих невидимо за нас
молиться Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо
ради нас молить Богородиця превічного Бога.

Коли бачиш, що підступні хитрощі
ворога заважають тобі молитися,
то не вступай з ним у суперечку,
але відразу призви Ім'я Боже і Господь допоможе тобі, звівши
нанівець усі ворожі хитрування.

Продовження з 1-ої сторінки

І кожного разу біль проймає наше серце і намагається відібрати в нас те, може, найкоштовніше,
що ми несемо в житті, – надію і віру.
Саме в цей час ми повинні пам’ятати, що Бог завжди нас чує, що Він готовий прийти нам на
допомогу, якщо ми витримаємо ці випробування. Він дає нам їх перенести, Він допомагає нам,
опиняючись біля нас. Але ми самі повинні скласти іспит своєї людської зрілости. Чи здатні ми не
зневіритися в цей час? Чи здатні ми побачити за теперішніми втратами шанс на майбутнє
відновлення своїх життєвих позицій і тих цінностей, які раптом здалися загубленими?
Наші земні втрати, наші поразки – нагадування про необхідність боротися за майбутнє. Ця
боротьба може бути успішною за однієї умови: коли Бог буде з нами. Якщо ж ми відвертаємося від
Нього, якщо зневірюємося в Його підтримці, – ось тоді це буде наша вічна фатальна помилка
і поразка.
Чому Ісуса не було біля тих матерів, які забирали своїх дітей з Михайлівського монастиря і які
зустрічають труни із Східного фронту? Можемо ми себе про це запитати? Можемо. Але ми,
християни, вже маємо відповідь! Бо матері приймають своїх дітей вже тоді, коли їхні душі
приймає Сам Христос. Бо той, хто постраждав за правду і справедливість, той, хто поліг за
християнські цінності і за краще майбутнє свого народу, своєї Вітчизни, милосердно приймається
добрим і люблячим Христом до вічного життя. Він на Голгофському хресті Своєю пречистою
Кров'ю відкупив грішне людство від його переступів, провин і падінь, від влади диявола і смерти,
і чекає їх у житті вічному. В тому житті, земний шлях до якого нам з вами, живим, ще треба завдяки Божій милості і благодаті - успішно, в щирому покаянні, правдивому смиренні і глибокій
подяці Господеві та з Його допомогою, пройти.
Христос обіймає їх замість матерів там, у Небесному Царстві, разом із праведниками. Разом
з ісповідниками і мучениками за віру, які так само гинули, не схиляючись перед римськими
імператорами чи комуністичними вождями з їхніми поганськими й людиноненависницькими
"цінностями".
Молимося сьогодні за те, щоб Бог дав нам свідомість Своєї присутности в нашому житті. Щоб
ми ніколи не втрачали віри й надії і завжди готові були, обернувшись, як мати біля брами
Наїнського містечка, побачити: до нас вже прямує Христос, аби саме в цю мить – в мить, може,
найбільшої драми в нашому житті – дати відчути Свою присутність. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Плоди мудрости;

1 Мій сину! коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, 2 вухом твоїм уважаючи
на мудрість, схиляючи до правди твоє серце,
3 о так, коли ти розум зватимеш до себе, з закликом звернешся до розсудку, 4 коли шукатимеш його, як срібла, коли розшукуватимеш його,
як схований скарб, 5 тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. 6 Господь
бо дає мудрість, і з його уст виходить знання й
розсудливість. 7 Він для праведних зберігає допомогу; він щит для тих, що ходять чесно. 8 Він
стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх
вірних. 9 Тоді ти зрозумієш правду й справедливість, прямодушність і всяку путь добру, 10 бо
мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. 11 Обачність буде сторожити
над тобою, і розум тебе берегтиме, 12 щоб від
путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, 13 від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити; 14 від
тих, що раді зло чинити й що кохаються в розбещеності зіпсуття, 15 яких стежки криві, і які
дорогами своїми крутять; 16 та щоб урятувати
тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними
словами, 17 що друга своїх молодощів занехаяла,
і що Божий союз забула, 18 бо її дім доводить до

смерти, її стежки до Тіней. 19 Ніхто з тих, що до
неї йде, більш це повернеться, ані не досягне
стежки життя. 20 Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, 21 бо праведні заселять землю і бездоганні
будуть на ній жити; 22 лукаві ж будуть стерті
з землі, невірні будуть викорінені з неї.
БДЖОЛА (35)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 50. Про благість

Благодаті правило не просте. Таким будь із ближнім своїм і чужим, як ти хочеш, щоб вони з тобою
були.
Ніський. Коли єством благий, то й благим подателем буде.
Слово 51. Про закон

Апостол. Як беззаконно згрішили, беззаконно й
загинуть, а як у законі згрішили – законом
засуджені будуть.
Соломон. Коли закон розуміти, тоді розум – благо.
Діони. Належить усталений закон твердо зберігати і жодного з них не змінювати. Бо ліпше старого додержуватися закону, ніж нового, навіть
якщо і ліпшим здається.

Демосфен. Граду душа є закон, бо так, як тіло,
душу втративши, падає, так і град, коли нема
у нім закону, зруйнується.
Благі малого закону потребують, бо не річ до
закону, а закон до речі буває.
Соломон. Ті гради добре стоять, де городяни
князя слухають, а князь – закон.
Демад 55. Підневільному закон – примус, а вільні
у законі потребу мають.
Далі буде...

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ
ЗЛОЖИЛИ:

Козак Катерина 100 зл.
Данило Ольга та Мирослав 100 зл.
Н.н. 100 зл.
Н.н. 100 зл.
Скупінська Оксана 50 зл.
Мазуркевич Агафія 50 зл.
Біла Анна 100 зл.
Баран Романа і Стефан 200 зл.
Сьцібівовк Надія 50 зл.
Козар Ярослава 50 зл.
Козар Ярослава 100 зл.
Стойко Надія 100 зл.
Потребка Христина і Андрій 200 зл.
Скалій Агафія 200 зл.
Колач Марія і Михайло 500 зл.
Романик Ірена і Йосиф 100 зл.
Тихоцький Стефан 100 зл.
Парафія Дебжно 100 зл.
Данилець Еля і Мирослав 100 зл.
Вуєк Марія 120 зл.
Н.н. 50 зл.
Лазорко Володимир і Анна 100 зл.
Хащин Марія 100 зл.
Левчишин Михайло 100 зл.
Войтович Андрій 100 зл.
Гошко Богдан 100 зл.
Мокляк Ірена і Ярослав 200 зл.
Цибульська Софія 200 зл.
Н.н. 50 зл.
Кава Марія і Ярослав 50 зл.
Федьо Анна 100 зл.
Печінко Ірена 100 зл.

ЖЕРТВОДЯВЦЯМ СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО!
БІБЛІЙНА КАТЕХЕЗА
У суботу, 12 листопада, відбудеться чергова
зустріч з Божим Словом, яку проведе отець
професор Дарій Дзядош. Зустріч розпочнеться
Молебенем до Пресвятої Богородиці. Опісля
конференція.
- Молебень до Пресвятої Богородиці о год.
16.30, Конференція о год. 17.00

Презентація документального
фільму „Милосердя двері”

У неділю, 13 листопада, після ранішньої
Літургії,
запрошуємо
на
презентацію
документального фільму „Милосердя двері” яка
відбудеться у приміщеннях Консисторії в
«Кафейці». Стрічка, тривалістю 30 хв.,
розповідає історію чудотворної ікони з м.
Ярослава. Участь в презентації візьме автор
сценарію Тарас Бабенчук зі Львова.
Зйомки фільму „Милосердя двері” проходили в
Перемишлі та Ярославі. Автори фільму
особливо запрошують всіх, хто брав участь у
створенні документу. Зокрема хори та співочі
колективи з Перемишля, а також родини дітей,
які приступали до урочистого Святого Причастя
навесні 2016 р.
Ви зможете дізнатися маловідомі деталі про
неймовірну мандрівку ікони „Милосердя двері”
до Ватикану, цікаві факти про непросту долю
святині після війни, а також побачити унікальні
архівні кадри з коронації святині у 1996 р.
Тарас Бабенчук
ЗАПРОШЕННЯ НА ЗВЕРШЕННЯ
ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
ДО СОБОРУ СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ У
ПЕРЕМИШЛІ
Божественною Літургією в Соборі Святого Івана
Хрестителя у Перемишлі 20 листопада 2016 р., у
неділю, о годині 9.00, відбудеться обряд закриття
«Дверей Милосердя». Богослуження
очолить
Архієпископ Кир Євген Митрополит ПеремиськоВаршавський.
Програма:
- Божественна Архієрейська Свята Літургія (год 9.00)
- Молебегь до Христа Милосердного
- Процесійний хід та закриття «Дверей Милосердя».
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.
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

21-та НЕДІЛЯ - 13.11.2016 – глас 4

Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з ними.
Св. мч. Єпімаха.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

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
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ

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

ПОНЕДІЛОК - 07.11.2016

Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 08.11.2016

+ Св. і славного влкмч. Димитрія Мироточця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Служба Божа і Панахида
17.00 – Служба Божа і Панахида

СЕРЕДА - 09.11.2016

Св. мчч. Нестора. Свв. мчцц. Капетоліни і рабині її
Єротиїди.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 10.11.2016

Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп. Стефана
Савваїта, творця канонів. Св. мчц. Параскеви,
що в Іконії, названої П'ятниця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 11.11.2016

Відвідини хворих. Св. прпмчц. Анастасії Римлянки.
Переставлення прп. Аврамія архимандрита,
Ростовського чудотворця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 12.11.2016

Св. мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
16.30 – Молебен і Катехеза Біблійна

З життєвої мудрості діда Опанаса
– Життя краще, ніж ви думаєте: потрібно

всього лише прийняти неможливе, обходитися
без необхідного й виконувати нездійсненне.
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції відбудуться у середу
і четвер о год. 17.00 нові хористи, о год.18.00 всі.
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 листопаді молимося в намірені прослави Праведного Митрополита Андрея Шептицького. Щоденно після Літургії проказуватимемо молитву
в цьому наміренні.
СВЯТО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ
- ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ
У вівторок 8-ого листопада відзначаємо пам’ять
св. Великомученика Димитрія. Згідно з нашою
традицією у цей день молимося за померлих
з наших родин.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ
В цьому тижні, у п’ятницю 11-ого листопада,
після ранкової Святої 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.

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

