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В той час прийшов Ісус у Герасин-околицю, що
проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, підійшов
Йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав
не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав, припав Йому до ніг і сказав сильним голосом: Що мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч мене! Він бо велів
нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто
хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та
ланцюгами і стерегли; та він, трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його: Як
тобі на ім'я? — Легіон, відповів той, багато бо бісів увійшло в нього. Тоді біси благали Ісуса, щоб
Він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике
стадо безрог, що паслося на горі, і демони просили Його, щоб Він дозволив їм увійти в них. Він
дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка і увійшли
у безрог. Кинулося стадо з кручі в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись
урозтіч і розповіли про це в місті та по селах.
І вийшли люди подивитися, що сталось. Прибули
вони до Ісуса і найшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при
умі — і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як
виздоровів біснуватий. Тоді все населення герасинської округи почало Його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І Він
увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого
вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з Ним, але
Ісус відпустив його, кажучи: Вернися додому
і розкажи все, що Бог зробив тобі. І він пішов і по
всьому місті проповідував, що вчинив йому Ісус.
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Браття, Бог, що багатий на милосердя, через велику Свою любов, якою нас полюбив, – нас, що
були мертві через наші переступи, оживив разом
із Христом, – адже ви спасенні благодаттю,
– і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі
посадив разом нанебесах, щоб у доброті до нас
в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від
вас, це Божий дар, не від справ, щоб ніхто не
хвалився. Бо ми - Його творіння, ми створені
в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед
приготував для нас, щоб ми в них перебували.
Навіть у сучасної людини божевілля викликає
підсвідомий острах. Що ж говорити про забобонних селян і рибалок античної доби, коли
неадекватну поведінку людини відразу намагалися пояснювати втручанням темних – демонічних сил! Гадаринський же божевільний явно
перебував під їхньою дією. Він залишив своє
місто, залишив людську спільноту, відкинув ознаки цивілізації: «Не вдягався в одежу, і мешкав не в домі, а в гробах». Йому намагалися
допомогти, утримати: «І в’язали його ланцюгами й кайданами, і стерегли його». Та ніщо
не допомагало – «він розривав ланцюги» і знов
тікав від людей. Позбавлений власної волі,
позбавлений свідомости, біснуватий тиняється
по пустелі, спілкуючись лише з демонами, перетворившись на їхню іграшку.
Прихід на гадаринський берег Єдиного, владного зцілити його від влади бісів, не завдав
полегшення хворому. Він падає на землю, волає, вимагає від Ісуса облишити його. Перебуваючи в стані гріха, ми всі почуваємося незатишно в присутності святощів. Вже наші праотці, оселені в Едемі, після постійного переживання радісної присутности Бога, порушивши Його заповідь, відразу втратили це
світле почуття: «І сховався Адам і його жінка
від Господа Бога серед дерев раю» (Бут. 3:8).
Продовження на 2-ій сторінці

Продовження з 1-ої сторінки

Стан гріха подібний до алкоголізму або наркотичного дурману: що глибше поринає в нього
людина, то важче повернутися до нормального існування, до молитви, до спілкування з Богом і
ближніми. Молитва стає тягарем, родичі дратують, християнські обов’язки перед довколишнім
світом викликають аґресивний спротив. Ми готові тікати від Бога, як Йона, ховатися, як Адам,
ми готові розп’ясти й поховати Христа, лише б не йти за Ним. Ми? І це відчуваємо ми? Чи, може,
темна сила, яка підступно оселилася в нашій душі?
Христос не зважає на волання біснуватого. Так, як лікар не слухає панічних заперечень хворого
перед операцією. Він, Христос, звертається безпосередньо до хижих демонів, котрі заволоділи
волею біснуватого: «Як тобі на ім’я?». Зухвала поза бісів виявляється вже у відповіді: «Леґіон».
«Леґіон» – тобто дуже багато, безліч. Буквально «леґіоном» називався римський військовий
підрозділ, що складався з 5-6 тисяч вояків. Могутні римські леґіони вважалися непереможними, їхня
злагоджена дія під час бою й незворотність у наступі навіювала жах на ворогів. Біси не тільки
заявляють, що їх багато, – вони ще й лякають Співрозмовника, заявляють про свою, мовляв,
нездоланність.
Як і тоді, в пустелі, коли диявол намагався спокусити Самого Христа, суперечка з Божим Сином
лише засвідчує: володіючи тілом, біси не можуть проникнути в душу, не можуть зрозуміти, з Ким
вони зустрілися. Відчуваючи силу Христа, вони стривожилися, але намагаються налякати Його,
поторгуватися з Ним: «благали Його, щоб Він їм не звелів іти в безодню». Та хитрощі виявилися
марними: увійшовши в череду свиней, біси все одно потрапляють у безодню, якої так боялися.
А опанованого ними чоловіка ми вже бачимо, коли той «сидів при ногах Ісусових вдягнений та при
умі». Прихід Христа вчинив те, чого не змогли здійснити земляки біснуватого: приніс хворому
свободу, а разом з нею – розумове й духовне здоров’я.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Батьківське навчання (1);

1 Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, 2 бо я даю вам добру
науку; навчання мого не покидайте. 3 Бо й я був
сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. 4 Він учив і говорив до мене: Нехай
твоє серце держить мої слова твердо; пильнуй
мої накази, то й будеш жити. 5 Набирайсь мудрости, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйсь від слів моїх уст. 6 Не покидай її, і вона
буде тебе зберігати; люби її, і вона буде тебе
охороняти. 7 Початок мудрости: здобувай мудрість! Усім твоїм маєтком здобувай розум. 8 Цінуй
її високо, й вона тебе підійме, вона тебе прос-

лавить, коли ти її обіймеш; 9 вона тобі на голову
вінець слави покладе і пишною короною тебе
прикрасить. 10 Слухай, мій сину, і сприймай мої
вискази, й років життя твого буде багато. 11 Дороги мудрости тебе навчаю, веду тебе по стежках простих. 12 Коли ходитимеш, крокам твоїм
не буде тісно, а побіжиш - не спотикнешся.
13 Держись науки, її не занедбуй; пильнуй її,
вона бо життя твоє.
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Совість, придавлена товстим гаманцем,

нікого не гризе, а тільки тихенько скавучить.
.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.6) Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, змертвіли* і стояла Марія
у гробі,* шукаючи пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та не спокусився ним,* зустрів єси Діву,
даруючи життя.* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі.
Тропар апостола: (г.3) Прикрашується вселенна, Етіопія ликує,* наче вінцем красується, через Тебе
просвітившися,* світло торжествує пам’ять твою, богогласний Филипе.* Всіх бо вірувати в Христа
навчив Ти і біг життя довершив Ти достойно Євангелія.* Тому сміливо простягається етіопська рука
до Бога;* його моли дарувати нам велику милість.
Кондак воскресний: (г.6) Життєначальною долонею* умерлих із мрячних долин* Життєдавець
воскресив усіх – Христос Бог,* воскресення подав людському родові.* Він бо всіх Спаситель,
воскресення і життя, і Бог усіх.
Слава: Кондак апостола: (г.8) Ученик, і друг Твій, і наслідувач страстей Твоїх* вселенній Тебе, Бога,
проповідував богогласний Филип.* Його молитвами від ворогів пребеззаконних* Церкву Твою і всякий град Твій, Богородиці ради, збережи,* Многомилостивий.
I нині: Богородичний: (г.8) Непереможній Владарці* на честь перемоги* ми, врятовані від лиха,*
благодарні пісні виписуємо Тобі,* раби Твої Богородице.* А Ти, що маєш силу нездоланну,* від
усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:* Радуйся, Невісто неневісная.

10 ТЕЗ ПРО ЦІННІСТЬ ЧАСУ,
СОЦМЕРЕЖІ І ВМІННЯ СЛУХАТИ (3)
Владика Борис Ґудзяк

8. Погляньте, навіть тварини відпочивають, навіть вони потребують зупинки. Згадайте, як на вулиці ми бачимо часом нервових, «смиканих» бродячих собак. Вони завжди готові тікати, або
огризнутися, захищатися. Так само і люди. Коли
ми цілий час «на ногах», коли не спілкуємося
достатньо і тепло з близькими, ми стаємо як
ті собаки — зі «загнаним» блиском в очах.
9. Дайте собі зовсім трохи часу на відпочинок,
часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали
читати. Отримуємо інформацію з екранів — телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають
короткими, концентрованими. А коли ми читаємо
книгу, ми можемо зробити просту річ — зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя
сьогодні багато в чому визначається тим, як
і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм.
10. Я переконаний, що усі ми дуже збагачуємося, коли дякуємо, коли у якийсь момент на
усе дане починаємо дивитися з вдячністю.
Погляньте на зелені крони дерев за цим вікном.
Узимку вони білосніжні. На мільйон таке дерево
— одне. Часом зранку ці крони легенько мерехтять, відбиваючи сонце. Ми б відчули цінність цих дерев, якби їх почали рубати. А сьогодні навіть не помічаємо, сьогодні мені важко
зрозуміти, що це все — для мене. Але наскільки
багатим я стану, коли прийму цей простий факт!
Кінець

СПОГАД ПРО ЗЕНОНА ПАВЛИНСЬКОГО
Несподівано на 78-му році згасло життя блаженної ппам’яті Зенона Павлинського, щирого
друга, активного члена багатьох українських організацій у Перемишлі.
Народився Зенон 1939 р. в Любичі – Князях Томашів-Люблинського повіту в сім‘ї Параскевії та
Івана Павлинів. З приходом радянської влади
батька арештували, а потім замордували у львівській тюрмі на вул. Лонцького. Малим Зеноном
опопікувалася мати.
Під час Акції "Вісла" 1947 р. разом з матір‘ю 8річний хлопець був депортований в околиці Ілави Ольштинського воєвідства. Там він закінчив
початкову школу, а в середній вчився в Ілаві.
У 1957–1959 рр. навчався на факультеті української філології у 2-річній Вчительській студії
у Щецині. У 1959–1964 рр. продовжив навчання
Шецинському політехнічному інституті, після закінчення якого отримав звання магістр-інженер.
У Щецині одружився зі студенткою української
філології Галиною Назар. Молоде подружжя
1968 р. переїхало на постійне місце проживання
до Перемишля, де вони виховали двох синів
Дарія і Петра.
Бл. п. Зенон був дуже талановитою людиною,
життєрадісною і товариською. Він володів природним артистичним хистом. Активно включився

до праці в УСКТ–івському театрі. Успішно грав
у різних п’єсах, завдяки чому щецинський театр
зі своїми гастролями об’їхав усі села на Щецинщині, де тільки були поселені українці.
У Перемишлі почав працювати в Державній автомобільній комунікації (PKS), а також як експерт
дорожніх автомобільних аварій вів курси на права водія. Всі його знали як доброго друга, на
якого можна було розраховувати в різних потребах. В українській громаді він так само був
активим членом. Належав до українських громадських організацій – Об‘єднання українців
у Польщі, Українського вчительського товариства
і перемиської Спілки репресованих. Зберігав
українські культурні і духовні традиції. Усі його
знали як дружню і веселу людину. У неділі і свята систематично брав участь у богослуженнях
в УГКЦ, до якої належав.
Останнім часом захворів, і ця хвороба довела до
смерті. Помер 15 жовтня 2016 р. в лікарні.
Бл. п. Зенон залишив у глибокому смутку свою
найближчу родину, двох синів Дарія і Петра, невістку Монікою та внуків Михася і Касю.
Перемиська українська громада несподівано втратила дуже цінну людину в особі Зенона Павлинського. Нехай добрий і милосердний Господь
сотворить Покійному Зенону Вічную Память...
Від імені друзів і знайомих Покійного Зенона
Написали Катерина і Михайло Козак

ЗУСТРІЧ З РОДИНАМИ З УКРАЇНИ
В неділю 4 грудня запрошуємо родини з дітьми,
які приїхали з України та проживають у Перемишлі, на парафіяльну зустріч до прицерковних
приміщень, у неділю, після другої Служби Божої,
яка правиться о год. 11.00.
ПІДГОТОВЧА ЗУСТРІЧ ДО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ
У неділю 11 грудня, після другої Служби Божої
(приблизно 12.30), запрошуємо на зустріч батьків дітей, які вперше приступлять до Святої Сповіді та врочисто приймуть Святе Причастя.
ПОДЯКА
Щиросердечно дякуємо усім жертводавцям за
фінансову допомогу, завдяки якій купили ми
другий комплет вишивок на престоли до нашого
собору. Гроші, які залишилися призначимо на
закупівлю великопосного комплету вишивок.
Усім жерьводавцям ще раз велике Спаси Боже.
ПОДЯКА
Родина бл. п. Єви Білас, щиро дякує всім, які
взяли участь у похоронних заходах 11 і 12 листопада 2016 року. та замість квітів, склали пожертви (розміром 760 зл) на відбудову Народного дому в Перемишлі.
Вдячна родина

ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.

24-та НЕДІЛЯ - 04.12.2016 – глас 7
Введення у храм Пресвятої Богородиці
і Вседіви Марії.

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
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ

23-та НЕДІЛЯ - 27.11.2016 – глас 6
+ Св. і всехвального ап. Филипа.

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 - 28.11.2016

Репетиція відбудеться у середу о год.18.00.
ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ
Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді
і дорослих.
ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКВИ У БРАНЄВІ

Початок Різдв'яного посту.
Свв. мчч. і ісп. Гурія, Самона й Авіва.

Сьогодні, на усіх богослужіннях проводимо збірку
(таца) на потреби ремонту церкви в Бранєві.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ІВАНА ФРАНКА

ВІВТОРОК - 29.11.2016
+ Св. ап. і єв. Матея.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 30.11.2016
Св. Григорія, єп. Неокесарійського, чудотворця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 01.12.2016
Свв. мчч. Платона й Романа.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 02.12.2016
Перша п’ятниця місяця.
Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 03.12.2016
Передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Прп. Григорія Декаполіта.

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

Сьогодні, з нагоди 160-річчя від дня народження
і 100-ліття від дня смерті Івана Франка, запрошуємо на популярно-наукову конференція про
цього генія. Доповіді, також про зв'язки цього видатного українця з Перемишлем, зачитають науковці і дослідники життя та творчості Франка
з університетів у Львові і Дрогобичі.
Конференція відбудеться о год. 14:00 в Народному домі. Сердечно запрошуємо до участі!
ОУП у Перемишлі

ПОЧАТОК РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
Завтра, у понеділок 28 листопада, розпочинаємо Різдвяний піст – Пилипівку, наше духовне
приготування до Різдвяних свят.
ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В цьому тижні, 2-ого грудня припадає 1-ша п'ятниця місяця. Після Літургії, відвідуємо наших хворих зі Святими Тайнами.
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В ЛУЧИЦЯХ
У неділю 4 грудня, припадає Свято Введення
в храм Пресвятої Богородиці. У цей день наша
Парафія в Лучицях святкує своє храмове свято.
Початок о год. 11.00. Запрошуємо до участі
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