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Єва нг е л і є
ві д Л ук и
8 , 5 -1 5
Сказав Господь притчу оцю: Вийшов сіяч сіяти
своє зерно. І коли сіяв, одне впало край дороги
і було потоптане, і птиці небесні видзьобали
його. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло,
бо вогкости не мало. Інше впало між тернину,
і тернина, вигнавшися з ним укупі, заглушила
його. Нарешті, інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив: Хто має вуха слухати, хай слухає.
Учні Його спитали, що значить ця притча. Він
сказав їм. Вам дано розуміти тайни Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись,
не бачили і, слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно — це слово Боже. Ті, що
край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб
вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що на
камені, це ті, що слухають і з радістю приймають
слово, але, не маючи коріння, вірують до часу
і під час спокуси відпадають. А те, що впало між
тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства й життєві розкоші їх заглушують,
і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій
землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем
слово, держать його і дають плід у терпінні.

Авва Памво запитав авву Антонія:
Що мені робити, щоби спастися?
Старець сказав йому: Не надійся на
свою праведність, не шкодуй за тим,
що минуло, й вгамовуй язик та черево.

Ап ос тол
до Г а л а ті в
2 , 1 6 -20
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 через закон, тоді Христос умер даремно.
Сьогоднішнє євангельське читання має розбудити в нас бажання стати доброю ріллею, на
якій може прорости і дати рясний плід кинута
Христом зернина. Але кожен із нас починає
в цю мить вагатися: «Як же мені бути, коли
в мене таке нечуле серце?» Таж кожен господар, коли починає готувати свою землю
для сівби, перевіряє спочатку, чи не лишилося
в ній коріння від торішніх рослин, чи немає в ній
каменів, які шкодитимуть зерну. Якщо поряд є
терня, він вирубає його, і коли поряд проходить дорога, він намагається відгородитися
від цієї дороги.
Продовження на 2-ій сторінці

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.4) Світлую воскресення проповідь* від ангела взнавши, Господні учениці,*
і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть, воскрес
Христос Бог,* даруючи світові велику милість.
Слава: Кондак воскресний: (г.4) Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів
земнороджених* і врата адові .сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний.
і нині: Богородичний: (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.

Продовження з 1-ої сторінки

Так і нам треба вчитися не тікати від суспільства, але вміти захищати свою віру, зберігати свої
духовні пріоритети, триматися міцно, щоб не дати себе похитнути і духовно знищити будь-яким
життєвим буревієм.
І саме тоді ми зможемо дати найбільше іншим людям і суспільству довкола себе, не гинучи під
впливом інформаційних потоків, не засихаючи, коли відчуємо камінь під коренем зернини, що проростає в нашому серці, і негайно його позбудемося. Цебто коли навчимося захищати свою віру й
залучати допомогу Самого Христа в плеканні її в своєму серці. Бо кожна людина, яка пережила
радість зустрічі з Богом, знає, що немає нічого в житті, дорожчого за цей дар. Але його треба
навчитися захищати й берегти.
Тож і сьогодні, ми молимося, щоб Господь дав нам стати доброю ріллею, на якій зросте колос,
здатний засіяти зерном правди світ довкола нас. Амінь.
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 (36)
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола,
і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Слово 52. Про словесне і сердечне

Климент. Не діяння спрямовують правильність
думки, а чистота розуму.
Святого Василя. Від словесного і безсловесного, за еллінським вимислом і фізіологічним,
утворив сотворитель усе тіло людське від голови по груди, верхній частині людського образу

надав, а від пупа до ніг кінським єством упорядкував, черевною солодкістю. І на хтивість
безсловесне спрямовується, і обидва єства зливаються докупи. Тож не безсловесне хай вабить
словесне до себе, а хай словесне прилучає
безсловесне і виправляє на природну потребу
з премудрістю.
Кінець

10 ТЕЗ ПРО ЦІННІСТЬ ЧАСУ,
СОЦМЕРЕЖІ І ВМІННЯ СЛУХАТИ
Владика Борис Ґудзяк

1. Кожне покоління нарікає на свою молодь
так само, як і кожне покоління стверджує, що
«світ збожеволів». Усім нам хочеться відчуття
унікальності власної кризи. Зрештою, у цьому є
велика частка правди — люди щоразу стикаються з новими, неповторними труднощами. Але
природа таких різних історій і таких різних випробувань завжди однакова, тож і вихід з кризи
у будь-якому часі має універсальну, просту природу — не жити на шкоду комусь, жити жертовно,
корисно.
2. Мені здається, що є великі труднощі у Західному світі, там часто панує заперечення правдивих цінностей. Можливо, роль України сьогодні для Заходу є визначальною. Ми бачили
Євромайдан і людей на ньому, ми бачили
подвиг Героїв Небесної Сотні. Це була велика
жертва і великий прояв жертовності — коли
люди віддали своє життя за правдиві, загальнолюдські цінності. Це відчули усі: і той президент, який втік, і народ, який консолідувався.
То було дуже яскраве свідчення. У цьому контексті мені здається, що, незважаючи на позитивні досягнення й неймовірні прориви, поняття
жертви й жертовності на Заході є призабутим,
чомусь не актуальним. Люди забули про якісь
священні речі і тут, напевно, можна говорити про
божевілля…
3. Є прості речі, від яких ми, на жаль, віддалилися. Наприклад, родинна трапеза. Я пригадую з власного дитинства, що ми з батьками
завжди снідали та вечеряли разом, вчотирьох.
Ми зустрічалися вранці і ввечері в один і той
самий час, майже до хвилини. Це був такий
простий, але такий унікальний час на те, щоб

побути разом. Мені здається, що ось такі, невіртуальні стосунки є дуже потрібними. Потрібно
спілкуватися наживо, бути поруч.
4. Соціальні мережі, блоґи, інтернет загалом
є дуже корисними — згадаймо хоча б, наскільки
такий спосіб спілкування виявився помічним під
час Майдану. Але трудність у тому, що ми готові
брати усе це повністю. Трудність у тому, що
ми не даємо собі труду визначити, що для
нас є потрібним, а без чого можна обійтися.
Далі буде...

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Колобок останнім часом сильно змінився -

такий черствий став ...
.
.

ПАПА ФРАНЦИСК ЗІБРАВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ПОНАД 10 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

.
Папа Франциск 7 листопада прийняв на аудієнції архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського Нунція в Україні. За повідомленням Апостольської Нунціатури в Україні, Папа хотів ознайомитися з розвитком ситуації у нашій державі
та був детально поінформований про вже вико.
навчу фазу проекту «Папа для України».
Папа
нагадав, що Україна займає особливе
.
місце в його серці та що він щодня молиться про
повернення миру, про розраду для найбільш
потребуючих та про прогрес країни.
Як йдеться у повідомленні, «Понтифік ствердив,
що його жест конкретної підтримки жертв війни,
що на сьогодні зібрав понад 10 мільйонів євро,
бажає бути насамперед знаком християнської
любові, але також і жестом, щоби той, хто страждає, не відчував себе покинутим чи забутим, та
щоб міжнародна спільнота не забувала, що це її
обов’язок — докладати усіх зусиль для досягнення
миру у справедливості та солідарності».
Нагадаємо, що 3 квітня 2016 року Папа Римський Франциск оголосив збірку пожертв для
потреб постраждалих від війни в Україні, яка відбулась 24 квітня в католицьких церквах Європи.
Крім цього, Святіший Отець зробив значне пожертвування особисто від себе. Зібрані пожертви
призначені виключно для населення, яке постраждало внаслідок війни, без поділу по вірі,
конфесії чи етнічної приналежності.
69 РІЧНИЦЯ СМЕРТІ
БЛАЖЕННОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЙОСАФАТА (КОЦИЛОВСЬКОГО),
ЄПИСКОПА ПЕРЕМИСЬКОГО
У четвер 17 листопада, припадає 69 річниця
смерті блаженного священномученика Йосафата (Коциловського), єпископа перемиського.
У цей день після ранньої Служби Божої відслужимо Молебень до Блаженних Священномучеників Йосафата і Григорія єпископів перемиських.

ЗАПРОШЕННЯ
НА СВЯТО ПРЕПОДОБНОЇ ЙОСАФАТИ
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії
19 листопада святкуватимуть день Преподобної
Йосафати Гордашевської. З цієї нагоди щиросердечно запрошують всіх бажаючих на Молебень до Преподобної Йосафати, який очолить
Архиєпископ Іван Мартиняк. Молитва розпочнеться о год. 15.00 в каплиці Екуменічного Дому
Суспільної Допомоги в Пралківцях. Опісля запрошують на спільний почастунок.
ЗАПРОШЕННЯ НА ЗВЕРШЕННЯ
ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
У наступну неділю 20 листопада 2016 року,
о год. 9.00, у Соборі Святого Івана Хрестителя
в Перемишлі, відбудеться обряд закриття «Дверей Милосердя». Богослуження очолить Архиєпископ Кир Євген Митрополит Перемисько-Варшавський.
Програма:
9.00 - Божественна Архієрейська Свята Літургія
- Молебегь до Христа Милосердного
- Процесійний хід та закриття «Дверей Милосердя».
26 ЛИСТОПАДА ВШАНУЄМО ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
Традиційно, в цей день, о год. 17.00, у нашій
парафії відслужимо поминальне богослужіння
і покладемо символічне світло до пам'ятника
жертвам голодоморів в Україні.
МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ ПРАВЕДНОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
В листопаді молимося в намірені прослави Праведного Митрополита Андрея Шептицького. Щоденно після Літургії проказуватимемо молитву
в цьому наміренні.
КРАЙКА ВДОМА!
Сьогодні, о год 18.00, у Народному домі відбудеться концерт гурту Крайка і Капели Сергія
Охрімчука (Україна), на якому буде можна почути твори з нового альбому «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 Капелею Сергія Охрімчука, записали
другий диск «Крайка. Вдома», до якого увійшли
майже забуті пісні з «нашого дому» - Надсяння,
Холмщини, Любачівщини, Бойківщини чи Лемківщини. Сердечно запрошуємо всіх взяти участь
у цьому концерті.
Квитки - повний 20 зл., студенти 5 зл. учні безкоштовно.
ОУП у Перемишлі і Крайка

22-та НЕДІЛЯ - 20.11.2016 – глас 5
Бл. Прп. Йосафати (Гордашевської). Свв. тридцять
трьох мчч., що в Мелітині. Прп. чудотворця Лазаря,
що постив на Галисійській горі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
21-та НЕДІЛЯ - 13.11.2016 – глас 4
Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з ними.
Св. мч. Єпімаха.

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

ПОНЕДІЛОК - 14.11.2016
Свв. чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 15.11.2016
Свв. мчч. Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора й
Анемподиста.

7.30 – Служба Божа
16.30 – Служба Божа в Пралківцях

СЕРЕДА - 16.11.2016
Свв. мчч. Акепсими, єп., Йосифа, пресвітера,
і Аїтала, диякона. Оновлення храму св. влкмч. Юрія,
що в Лідді, де положене чесне тіло його.

7.30 – Служба Божа
16.30 – Служба Божа в Пралківцях

ЧЕТВЕР - 17.11.2016
Прп. Йоаникія Великого, св. мч. Никандра,
єп. Мирського. Єремея, пресвітера.

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

П'ЯТНИЦЯ - 18.11.2016
Свв. мчч. Галактіона і Єпістими.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 19.11.2016
Св. Павла, архиєп. Царгородського, ісп.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
15.00 – Молебень до Прп. Йосафати в Пралківцях

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія
Молебень до Христа Милосердного
Хресний хід і закриття «Дверей Милосердя»
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції відбудуться у середу
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.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ
„МИЛОСЕРДЯ ДВЕРІ”
Сьогодні, після першої і після другої Літургії,
запрошуємо на презентацію документального
фільму „Милосердя двері”. 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 року. 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 у 1996 р.
Тарас Бабенчук
З сумом сповіщаємо, що 3 листопада, упокоїлася в Бозі
наша парафіянка, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Ольга Савчак
Похорон покійної відбувся у суботу 5 листопада у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлої Ольги поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо
наше щире співчуття.

Вічна Їй пам'ять!
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