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Рік XXV

1 січня 2017
Неділя 28-а по Зісланні Св. Духа
Неділя перед Різдвом
Христовим – Святих Отців.
Глас 3
Св. мч. Боніфатія

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

З нагоди Різдва Христового,
Всім нашим дорогим
парафіянам та гостям
складаємо найкращі святочні
побажання веселих і радісних
свят та Богом благословенного
нового року.
Христос Рождаєтся! Славіте Єго!
Єва нг е л і є
ві д Ма те я
1 , 1 -2 5
Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового,
сина Авраамового: Авраам родив Ісаака. Ісаак
же родив Якова. А Яків родив Юду й братів його.
Юда ж родив Фареса і Зару від Тамари. А Фарес
родив Єсрома. А Єсром родив Арама. Арам же
родив Амінадава. Амінадав же родив Наасона,
а Наасон родив Сасмона, Салмон родив Вооза
від Рахави. А Вооз родив Овида від Рути. Овид
же родив Єсея. А Єсей родив Давида Царя. Давид же цар родив Соломона від жінки Урії, Соломон родив Ровоама. Ровоам же родив Авію. Авія
ж родив Асу. Аса ж родив Йо-сафата, а Йосафат
родив Йорама, а Йорам родив Осію. Осія ж родив
Йоатама, а Йоатам родив Ахаза. Ахаз же родив
Єзекію. А Єзекія родив Манасію, а Манасія родив
Амона. Амон же родив Йосію. А Йосія родив Єхонію і братів його, за переселення Вавилонського.
А по переселенні Вавилонськім, Єхонія родив
Салатіїла. А Салатіїл родив Зоровавеля, а Зоровавель родив Авіюда. Авіюд же родив Єліякима,
а Єліяким родив Азора. Азор же родив Садока,

а Садок родив Ахима; Ахим же родив Єліюда.
А Єліюд родив Єлеазара. Єлеазар же родив Матана, а Матан родив Яківа. А Яків родив Йосифа, мужа Марії, з якої родився Ісус, називаний
Христос. А всіх родів від Авраама до Давида —
чотирнадцять; і від Давида до переселення Вавилонського — родів чотирнадцять; і від переселення Вавилонського до Христа — родів чотирнадцять. Ісус-Христове Різдво було так: Коли ото
мати Його, Марія, була обручена Йосифові, перше поки не зійтися їм, показалося, що вона має
в утробі від Духа Святого. А Йосиф, муж її, бувши
праведним і не бажаючи її знеславити, хотів тайкома пустити її. Як же він це подумав, то ангел
Господень у сні явився йому, кажучи: Йосифе,
сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину
свою, бо зроджене в ній є від Духа Святого. І породить сина, і назвеш його Ісус, бо Він спасе людей Своїх від гріхів їх. А це сталося, щоб збулося
сказане від Господа пророком, що говорить: Ось
діва прийме в утробі і породить сина, і назвуть
ім'я йому Ємануіл, що значить: 3 нами Бог. А Йосиф, вставши зі сну, вчинив, як звелів йому ангел Господній; і прийняв дружину свою. І не знав
її, поки породила сина свого первенця, і назвав
Його Ісус.

Чи часто ми замислюємося над тим, що всі ми, все людство, існуємо тому, що одна єдина
невеличка родина Ноя зуміла зберегти вірність Богові, зуміла врятуватися від гріха? Саме тому
вона, ввійшовши у ковчег, дає початок новому людству – людству, яке матиме досвід покарання
за провини великого зла й беззаконня. І матиме застереження від Бога.
Христос приходить у світ, бо цей світ геть забув одержаний ним урок. В світі знову запанував
гріх. Аби врятувати людину від влади гріха, диявола і смерті, Сам Син Божий приходить, щоб стати
жертвою за кожного з нас, за наші переступи й провини. Але до кого Він проходить? Сьогоднішнє
Євангеліє нагадує про ту родину, в яку Христос прийшов (Мт. 1:1-25). Нагадує про досвід праведности, який та родина зберігала - попри панування в світі всуціль помилкових і згубних вірувань,
панування гріха і неправди. Ця родина завжди зберігала вірність Богові та Його заповідям.
Ми чуємо імена Авраама, Ісака і Якова – патріярхів, праотців обраного Богом народу, яким
судилося стати невеличким кланом, де плекалася пам’ять про Творця. І досвід віри в єдиного й
істинного Бога, досвід монотеїзму передавався від тієї родини світові.
Ми чуємо імена Давида і його сина Соломона – царів, які намагалися створити гармонію, незнану
доти людству: гармонію між владою, часом суворою і завжди справедливою, і праведністю.
Гармонію, якої так важко виявилося досягти пізніше.
Так приходимо ми до Пречистої Діви, яка стала новим Ковчегом, де рятувалося людство від згуби
гріха. Діви, зарученої Йосипу, власне, для того, щоб зберегти чистоту.
І всі ці особистості – Авраам, Ісак, Яків, навіть царі Давид і Соломон – попри весь свій авторитет
і вплив - здобували ласку в Бога остільки, оскільки вміли йти проти течії, не бути, як усі. Вони
вміли опиратися інерції суспільства. Кожен із них був викликом для свого часу. А це дуже важко –
зберігати принциповість, послідовність, чесність, протистоячи загалові. Для цього не обов’язково галасливо доводити свої переконання. Навпаки, патріярхи у своєму смиренні тікали від деґрадованого світу і йшли на поклик Божий за сотні кілометрів від місця свого народження так, як
це чинив Авраам. Вони ховали таємницю зачаття Божої Дитини в інтимності свого внутрішнього світу, як Пречиста Діва. Але вони могли бути твердими і непохитними у визнанні віри.
Саме тому в цю родину, до найчистішої з-поміж людей Вседіви Марії приходить Божий Син, аби
стати через Неї рятунком і дарунком для кожного із нас. Водночас Він тим самим дає урок для
нас, настанову для нашої поведінки у світі: «Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні:
Я світ переміг!» (Ін. 16:33). Я світ переміг – і ви зможете перемогти всі впливи спокусливого
оточення, зумієте перемогти антипатію, несприйняття і ненависть, зумієте витримати тиск,
який на вас здійснюється через усі засоби масової інформації.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

Ап ос тол
до Євре їв
11, 9-10; 17-23; 32-40
Браття, вірою Авраам, перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи в наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці.
Бо чекав міста з непохитними основами, якою
Бог будівничий і засновник. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, єдинородного сина, він, що одержав обітниці, про
якого було сказано: Від Ісаака тобі народиться
потомство, думаючи, що Бог має силу і з мертвих воскресити; тому і його одержав назад, як
прообраз. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Яків перед смертю благословив кожного з синів Йосифа і поклонився,
спираючись на кінець своєї палиці. Вірою Йосиф,
умираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея
після народження три місяці його ховали, бо бачили красу дитини і не злякалися царського наказу. І що ще скажу? Не вистачить мені часу,
коли почну розповідати про Гедеона, про Барака, про Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, що вірою побідили царства, чинили справедливість, осягнули обітниці, загородили пащі левам, гасили силу вогню, уникали

вістря меча, ставали сильні, бувши немічні, на
війні проявляли мужність, напади чужих розганяли. Жінки прийняли своїх померлих з воскресення. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали наруг і биття, та й ще кайданів і в'язниці;
були побиті камінням, були перерізувані, були допитувані, померли вбиті мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, гноблені, покривджені; ті, яких увесь світ не був вартий, блукали
пустинями, горами, печерами та земними проваллями. І всі вони, хоч мали добре засвідчення
віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам
щось краще, щоб вони не без нас осягнули
досконалість.
СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Обережність при запоруках 1-5;

1 Мій сину! Коли за ближнього ти поручився,
коли дав руку твою за чужого, 2 коли зв'язав
себе словами уст своїх, коли піймавсь словами
уст власних, 3 вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму:
- іди, смирися, наполягай на твого ближнього;
4 не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. 5 Звільнись, неначе сарна з рук (мисливця)
і немов та птиця з сильця.

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.
Тропар Отців: (г.2) Великі подвиги віри,* в джерелі полум’я, як на спокійній воді, святі три отроки
радувалися;* і пророк Даниїл пастирем левів, наче овець, являвся.* їх молитвами, Христе Боже,
спаси душі наші.
Слава, і нині: Кондак Отців: (г.6) Рукописаному образові не поклонившися,* але неописанним єством
захистившися, триблаженні,* в подвизі вогню ви прославилися* і, посеред нестерпного полум’я стоячи,
Бога ви призвали:* Поспішись, о, Щедрий, і скоро прийди як милостивий нам на поміч,* бо Ти можеш,
якщо воля Твоя.
7 ФАКТІВ ПРО ПРОСФОРУ:
ЧОМУ, ЯК ТА КОЛИ СПОЖИВАТИ?
У Навечір’я Різдва Христового та Навечір’я Богоявління ми молимося Велике Повечір’я з Литією, на якій благословляється просфора. Що
символізує цей хліб?
Тут доречно віддалитися від реалій сьогодення
та зрозуміти первинну суть просфори як жертви,
яку приносять до церкви, а не виносять з неї
(і це не обов’язково хліб).
Просфорою (з грецької) в давнину називали приношення християн, частина якого служила для
Літургії, а залишки – для агапе, звичаю давньої
Церкви, згідно з яким всі члени місцевої спільноти (вільні і раби) збиралися разом на спільну
трапезу, під час якої завжди здійснювалася
Євхаристія. Агапе, таким чином, відтворювала
Тайну Вечерю.
Характер агапе був релігійний: найважливішим
моментом зібрання було здійснення Євхаристії.
Також вона символізувала соціальну рівність
всіх членів общини і їх єднання в Христі. Більш
заможні турбувалися про харчі для бідних, проте
й бідні вносили свою лепту, або працю в спільну
казну. На «вечері любові» всі обмінювалися поцілунком миру, тут читалися послання від інших
Церков і складалися відповіді на них.
Для агапе кожний, хто приходив приносив із собою звичайний хліб, вино, масло, одним словом,
все, що потрібне до столу. Це приношення (по–
грецьки просфора), чи пожертвування, приймали
диякони; імена тих, хто склав пожертву вносили
в особливий список, який з молитвою виголошували під час освячення Дарів. Рідні і близькі
померлих робили приношення від їх імені, та імена померлих, внесені в особливий список, також
виголошувалися. Із цих добровільних приношень
(просфор) відділялася частина хліба і вина та
молитвою, словом Христовим і прикликанням
Св. Духа, освячувалося в Тіло і Кров Христову,
а інші дари, над якими також виголошувалися
молитви, використовувалися для спільного столу.
У 5 столітті, коли агапе відділили від Літургії,
просфорою почали називати тільки хліб, який
використовували для здійснення Євхаристії.
Жертовний хліб – просфора – містить в собі христологічну символіку: просфори виготовляють
з двох частин, які означають Божество і людськість Ісуса Христа.
На просфорах здійснюється перша частина Божественної Літургії – проскомидія. Проскомидія

означає приношення, тобто цим словом виражається дія того, хто приносить, хто жертвує комусь яку-небудь річ. Сама ж річ, яку приносять,
називається просфора, тобто те, що приноситься,
дар. Пізніше просфору та вино, що стали тілом
та кров’ю Ісуса Христа за звершеним Таїнством,
споживаємо під час Євхаристії.
Під час вечері на Святвечір ділимося однією
просфорою з усіма членами родини та гостями, що зібралися з столом, на знак єдності
в Христі.
ПОДЯКА
Сердечно дякуємо нашим вірним, які у середу
пристроювали наш храм до Різдвяних Свят та
вбирали ялинки. Дякуємо: Олексію Микулі, Людмилі Гнатюк, Дануті Марцінів, Гані Фізьо, Касі
Фізьо, Клявдії Кузьмяк, Марії Каві, Богданові
Стаюри, Григорію Шумаді, Петру Кендзьорі,
Богданові Кендзьорі, Зенонові Куцабу, Романові
Блюйові, Григорію Боровичу, Даркові Боровичу.
Особлива подяка пану Стефанові Боднару
за подаровані смереки на ялинки.
РІЗДВЯНА ЗАГАЛЬНИЦЯ
Від Різдва Христового до Навечір'я Богоявлення (07-17 січня) в нашій Церкві є час загальниці – звільнення від посту в середи та
п'ятниці.
МАЛАНКА-ВИШИВАНКА У НАРОДНОМУ ДОМІ
14 січня 2017 року, від год. 20:00. Гараячі страви, холодні перекуски, чудове товариство і гурт
Равське Ретро зі Львова. Кількість місць обмежена! Замовлення місць 794 754 526.
Запрошуємо!

ОУП у Перемишлі

МАЛАНКА У ЯРОСЛАВІ
21 січня 2017 відбудеться Маланка в Тучемпах
біля Ярослава (Hotel PIAST). Початок о год. 19.00,
ціна 140 зл. від особи. Квитки можна замовлювати у пароха Ярослава отця Христофора
Блажеєвського (тел. 516 650 912).
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Варварські часи, коли ковбасу робили

з тварин, минули.
.
.
.

СУБОТА - 07.01.2017
РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО
ІСУСА ХРИСТА

9.00 – Різдвяна Служба Божа
11.30 – Різдвяна Служба Божа в Лучицях

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
28-та НЕДІЛЯ - 01.01.2017 – глас 3
Сповідь у парафії.
Неділя перед Різдвом Христовим – Святих Отців.
Св. мч. Боніфатія.

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 - 02.01.2017
Передсвяття Різдва Господа Бога і Спаса нашого
Ісуса Христа.
Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 03.01.2017
Передсвяття Різдва; Св. мчц. Юліянії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 04.01.2017
Передсвяття Різдва; Св. влкмчц. Анастасії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 05.01.2017
Передсвяття Різдва; Свв. десятьох мчч., що в Криті.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

28-та НЕДІЛЯ - 08.01.2017 – глас 4
Неділя по Різдві. Собор Пресвятої Богородиці.
Пам’ять свв. і праведних Йосифа Обручника,
Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього.
Св. свщмч. Євтимія, єп. Сардійського.
Тиждень загальниці.

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 - 09.01.2017
Св ап., первомч. й архидиякона Стефана.

9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Репетиція відбудеться у середу 4 січня о год.
17.00 нові хористи, о год.18.00 всі.
ПОСВЯЧЕННЯ РІЗДВЯНОЇ ПРОСФОРИ
Сьогодні, в Неділю Святих Отців, відбудеться
посвячення і роздача Рідвяної Просфори, якою
поділимося в час Святої Вечерії
ЗБІРКА НА ДУХОВНУ СЕМІНАРІЮ
У другий день Різдвяних Свят (неділя), проведемо збірку на утримання Духовної семінарії.
МИРОВАННЯ
У другий день Різдвяних Свят, всім вірним, які
будуть в церкві на богослуженнях, уділимо мировання (намащення святим єлеєм посвяченим
в Навечір’я Різдва Христового).

П'ЯТНИЦЯ - 06.01.2017
Навечір’я Різдва Христового.
Св. прпмчц. Євгенії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
9.00 – Вечірня з Літургією Василя Великого
22.00 – Велике Повечір’я з Литією
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З сумом сповіщаємо, що 24 грудня, упокоївся в Бозі
наш парафіянин, блаженної пам'яті:

Р.

Б.

Іван Салапак
Похорон покійного відбувся у четвер 29 грудня у Перемишлі, на цвинтарі при вул. Словацького.
Душу померлого Івана поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійної висловлюємо наше щире співчуття.

Вічна Йому пам'ять!

