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В той час приступив до Ісуса один законник
і, спокушуючи Його, сказав: Учителю, що мені чинити, щоб наслідувати життя вічне? А Він сказав
до нього: В законі, що є написано? Як читаєш?
Він же, відповівши сказав: Возлюбиш Господа
Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всіма мислями твоїми;
і ближнього свого, як самого себе. Сказав же
йому: Добре ти відповів, роби це і будеш жити.
А він, хотівши сам оправдатися, сказав до Ісуса:
І хто є ближній мій? А Ісус, відповідаючи, сказав:
Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону
і попав між розбійників, що, обдерши його і завдавши ран, відійшли, оставивши ледве живого.
А припадком сходив тією дорогою один священик
і, видівши його, пройшов мимо. Так само і левіт,
бувши на тім місці, прийшов, видів і пройшов
мимо. Самарянин же якийсь, ідучи, прийшов над
нього і, побачивши, змилосердився. І приступивши, обв'язав його рани, зливаючи оливу і вино, і посадивши його на свою скотину, привів його до гостинниці і доглядав його. А назавтра,
виїжджаючи, вийняв два срібняки і дав гостинникові та сказав йому: Доглядай його і, якщо ти
більше видаси, я віддам тобі, коли вернуся. Хто,
отже, з цих трьох гадаєш є ближній тому, що
попав між розбійників? А він сказав: Той, хто вчинив над ним милосердя. Ісус же сказав йому: Іди
і ти роби так само.

Ап ос тол
до Е фе с ян
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Браття, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано,
в повноті покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові, стараючись
зберігати єдність духа в зв'язку миру. Одне тіло,
один дух, як і ви були покликані в одній надії нашого покликання. Один Господь, одна віра, одне
хрищення. Один Бог і Отець усіх, що над усіма
і через всіх, і в усіх.
На життєвій дорозі, на жаль, ми рідко озираємося довкола. Дуже часто сучасна людина
розуміє цю дорогу як дорогу, відкриту лише
для неї. Христос вчить нас бачити все життя як дорогу до Неба і відкриває нам Своїм
приходом на землю нескінченну тривалість
судженої кожному з нас дороги. Дороги,
яка із цього світу має, зрештою, перейти
у вічність…
Але, аби успішно здолати цю дорогу, ми маємо дослухатися тих порад, які нам даються.
Вони чітко висловлені у Святому Письмі. Той
законовчитель, рабин, який прийшов до Христа, все своє життя досліджував П’ятикнижжя
Мойсеєве, Тору, викладав її, добре знався на
ній і розумів її дух настільки, що міг виділити
дві найголовніші заповіді – любові до Бога і до
ближнього (Лк 10:27). Але коли ми замислюємося над тим, що зважився сформулювати
законовчитель словами «А хто то мій ближній?» (Лк 10:29), – саме тоді відкривається
глибинна проблема його віри.
Продовження на 2-ій сторінці

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.8) З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб
нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше,* Господи, слава Тобі.
Слава: Кондак воскресний: (г.8) Воскресиш з гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,*
і Єва ликує в твоїм воскресенні,* і світу кінці торжествують* востання Твоє,* 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 неневістная.

Продовження з 1-ої сторінки

Не тільки його, того незнаного рабина. Ми ж бо теж хочемо бачити біля себе людину,
яка б у всьому відповідала нашим запитам: не суперечила нам, задовольняла наші потреби, була
нашим однодумцем і співмандрівником, не випереджала нас у життєвому зростанні. А таке рідко
трапляється. Кожен із нас має свій характер, свою вдачу. На жаль, із кожним із нас протягом
життя не раз трапляються нещастя. Саме під час нещасть, подібних до життєвих травм, яких
зазнав невідомий чоловік дорогою до Єрихону (Лк. 10:30), – саме тоді і випробовується щирість
наших стосунків, наша відкритість до ближнього. В тому-то особливість життєвої дороги, що
ми проходимо її тим успішніше, чим частіше зупиняємося, аби допомогти в проходженні дороги
нашому ближньому. Якщо людина безупинно й безоглядно летить уперед, не зважаючи ні на кого,
брутально розштовхуючи і зневажаючи інших, то майже напевно можна сказати, що надто
довгою її дорога не буде. Небесної перспективи, посмертного продовження дороги, яка надає
сенсу простуванню вперед, ця людина, скоріш за все, так і не побачить.
Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас бачити ближнього в тому, хто потребує допомоги, вчить нас
частіше озиратися і дослухатися до голосу тих, хто благає нас про допомогу. А таких людей є
довкола дуже багато.
Ми в більшості своїй - не психологи. Нам важко використовувати якісь психологічні прийоми. Але
є один універсальний прийом, з якого і починається розмова, передана нам сьогоднішнім
Євангелієм. Це – любов до ближнього. Коли людина інших поглядів, інших переконань, ніж ми
з вами, відчуває нашу з вами любов, щире співчуття – це не може не вплинути на неї.
Саме тому перше, до чого закликає нас Христос через розказану історію про самарянина, який
зупинився, аби допомогти пораненому, – це вміти зупинитися, стати біля людини, яка постраждала, яка потребує нас, поговорити з нею, допомогти їй. Якщо потрібно, повернутися з нею
назад, щоб потім уже, залишивши її під належним наглядом, далі простувати самому вперед.
Саме тоді ми відчуємо силу Того, Хто супроводжує нас у дорозі. Напевно, ми б самі не завжди
змогли надати цієї потрібної допомоги. Бо, повторюю, нам бракує часто саме таких психологічних навичок. Але любов і Божа присутність усе компенсують. Тож вчімося у Христа, Який раз
у раз нагадує: «Я - дорога, і правда, і життя» (Ін. 14:6), бути добрими супутниками ближньому на
цій дорозі. Амінь
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Облудні чари перелюбки 1-6; небезпеки
чужоложства 7-14;

1 Мій сину! слухай уважно мудрости моєї, прихили ухо твоє до розуму мого: 2 щоб ти зберіг
собі розсудок, і щоб наука уста твої зберегла.
3 Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, 4 але скін її гіркий, немов полин,
і гострий, наче меч двосічний. 5 Ноги її низходять до смерти, кроки її простують до Шеолу.
6 Стежки життя вона не знає; хода її непевна, їй
до того байдуже. 7 Отож, сину мій, слухай мене,
не відступай від слова уст моїх. 8 Відсторони
твою дорогу геть від неї, не наближайсь до дверей її дому, 9 щоб не довелось віддати іншим
твою славу, а твоїх літ - людям немилосердним;
10 щоб не наживалися твоїм добром чужинці,
щоб труди твої не переходили в чужий дім,
11 щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя
плоть змарніють, 12 щоб не казав: “Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором?
13 Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. 14 Я мало не
потрапив у крайнє лихо | поміж зборищемгромадою!”.

РІЗДВЯНИЙ ПІСТ – ПЕРІОД ДОБРОГО
ПРИГОТУВАННЯ ДО УСВІДОМЛЕНОГО
ПЕРЕЖИВАННЯ РІЗДВА ГНІХ
Для Церкви існує дві найбільші події в житті
Ісуса Христа: Його Воскресіння, через яке Він
нам подарував життя вічне, а також Його народження, тобто воплочення Сина Божого. Подібно,
як християни готуються до Великодня, щоб гідно
зустріти це свято, так само вони повинні усвідомлено зустріти Різдво. Спонтанність – це добре,
але тоді, коли вона побудована на доброму
приготуванні. Тому Церква заповідає час Різдвяного посту для доброго приготування і усвідомленого переживання Різдва ГНІХ. Питання полягає не у строгості посту, бо він полягає не лише
у вживанні або невживанні чогось. Піст - це насамперед духовне приготування. З іншого боку,
у давнину під час цього посту не допускалося
вживання м’яса. Тоді питання не полягало в шкоді цього продукту. Це потрібно для того, щоб
навчитися стримуватися. Бо ми часто залежні
від багатьох речей, тому цей час посту – період
виявляти свої залежності. Ідеться не лише про
алко- чи наркозалежних, тепер вже є й інтернетозалежність. Під час цього періоду ми повинні
визволитися від своїх залежностей. Бо лише так
ми можемо гідно зустріти народження Христа.
Важливо звернути на це увагу. Можна сісти
ввечері на 2-5 хвилин і подумати про це, і так ми
почнемо ставати свобідними.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Валер'янка буває різна: на воді - заспокоює,

на спирту - втішає.
.
"ВІНЕЦЬ ПОДЯКИ" МАТЕРІ БОЖІЙ
"МИЛОСЕРДЯ ДВЕРІ" ЗАЦІКАВИТЬ ДІТЕЙ,
МОЛОДЬ І ДОРОСЛИХ
Проекція фільму "Милосердя двері"
у Перемишлі
В Соборі Святого Івана
Хрестителя у Перемишлі, 13 листопада 2016
року після двох Служб
Божих, ранішньої: з год.
9.00 і, другої з 11.00,
відбулася
презентація
документального фільму
„Милосердя Двері”, яку
підготовив о. Богдан Степан - парох і, на якій,
у вступному слові, один з трьох режисерів
фільму, Тарас Бабенчук зі Львова, в короткій
формі розповів зміст фільму та його творення,
вимінюючи особи, завдяки яким цей фільм зреалізовано.
Зі змісту 30 хвилинного фільму, можна дізнатися цікаві деталі про історію чудотворної ікони
„Милосердя Двері”, і про долю Ярославської
церкви після війни, побачити архівні кадри з коронації Матері Божої у 1996 році та інші цікаві
факти. У фільмі запрезентовано також інтерв’ю
з особами, які спричинилися до відродження
Ярославського Санктуаріюм з чудотворною іконою Матері Божої "Милосердя Двері", та Її неймовірну подорож до Риму.
Розмови виступаючих осіб прикрашували співами і молитвами діти і молодіжні співочі колективи з Перемишля, які своїми сердечними виступами "сплели" для Божої Матері вінець вдячності за Її молитви і ласки випрошені у Бога.
***
Дивлячись на цей фільм
варто додати коротку інформацію про те, яка
була мотивація до його
творення.
На переломі років 2015
і 2016 наша УГКЦерква
пережила надзвичайні духовні події пов’язані
з оголошенням Папою Римським Франциском "Роком Божого Милосердя", в яких брала участь Ярославська Чудотворна Ікона
Божої Матері "Милосердя Двері"
Сьогодні маємо нагоду побачити незвичайний
фільм про чудотворну Ярославську Ікону Божої
Матері "Милосердя Двері", яка, як сказав Вдадика Кир Іван, захотіла поїхати до Риму, щоб
і для України відкрити "Двері Милосердя".

Її чудодійна сила задіяла так глибоко, що знайшлися люди, які в Році оголошеному Папою Римським Франциском "Роком Божого Милосердя" були натхнені незвичайною силою поконати труди
до поширення культу чудотворної Ярославської
Ікони. В тому часі встановлено і посвячено
в Катедральному Храмі нову копію Ярославської
ікони, яка своїм Милосердним поглядом закликає усіх бути з нею на молитві і чуванню.
Цей заклик почули й організатори цього фільму
і ті, які брали участь в ньому.
В першу чергу слід тут
вимінити і подякувати
львівським режисерам,
трьом Тарасам, які кільканадцять разів переходили кордон для запису матеріалу до фільму чи у Ярославі чи
у Перемишлі. Владикам, Кир Євгенові і Кир Іванові
за благословення і сприяння цьому почину.
Усім виступаючим перед іконою "Милосердя
Двері": керівникам гуртків, батькам і дітям, за
прекрасні пісні і молитви як "Вінець вдячності"
для Божої Матері, за Її ласки випрошені у Бога.
Всьому Духовенству і свідським особам за пережиті автентичні розповіді про мандрівку Ярославської чудотворної ікони Божої Матері до
Риму, яка завдяки цьому фільмові відвідала вже
Україну, Канаду і у Польщі крім малих місць –
відвідала столицю – Варшаву.
Диск фільму має чотиромовний запис: український, польський, англійський та італійський. Він
буде переданий Папі як дарунок за розславлення
чудотворної Ікони "Милосердя Двері".
А у Ярославі в УГКЦеркві буде міг доглибно
інформувати про духовну вартість Чудотворної
Ікони паломників з різних сторін світу в їх зрозумілій мові.
Записала – Катерина Козак,
Перемишль, 25 листопада, 2016 р.

ПОЖЕРТВИ НА УКРАЇНУ
До «скриньки Милосердя» яка стояла біля ікони
Милосердя двері, на допомогу Україні зібрано
1000 зл. Всім жертводавцям щиро дякуємо!
ВІЧЕ В НАРОДНОМУ ДОМІ
У зв'язку з усіма подіями, які відбулися перед
і після процесії на Пикуличі запрошуємо всіх на
віче - загальні збори української громади в Народному домі. На нашу думку, ми, як громада,
повинні зустрітися, поговорити, зокрема, про нову ситуацію в Перемишлі. Дуже просимо повідомити всіх рідних і знайомих та взяти участь у цій
зустрічі. Сьогодні, год. 14.00, театральний зал
Народного дому. Запрошуємо!
ОУП у Перемишлі

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

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
25-та НЕДІЛЯ - 11.12.2016 – глас 8
Прпмч. Стефана Нового. Св. мч. Іринарха.

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 - 12.12.2016
Св.мч. Парамона. Св. мч. Філумена.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 13.12.2016
+ Св. всехвального ап. Андрея Первозванного.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 14.12.2016
Св. прор. Наума.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 15.12.2016
Св. прор. Аввакума.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 16.12.2016
Св. прор. Софонії.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 17.12.2016
Св. влкмчц. Варвари. Прп. Йоана Дамаскина.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

26-та НЕДІЛЯ - 18.12.2016 – глас 1
+ Прп. й богоносного Сави Освященного.

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

Сьогодні, о год. 18.00 (після Служби Божої) запрошуємо на душпастирські зустрічі молоді
і дорослих.
ПІДГОТОВЧА ЗУСТРІЧ ДО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ
Сьогодні, після другої Служби Божої (приблизно
12.30), запрошуємо на зустріч батьків дітей, які
вперше приступлять до Святої Сповіді та врочисто приймуть Святе Причастя.
РІЗДВЯНА МИЛОСТИНЯ
- ДОПОМОЖІМО СВ. МИКОЛАЮ
В цьому році також проводимо акцію «Допоможімо св. Миколаю». Різдвяну милостиню
(продукти тривалого вжитку, або гроші на їх
закупівлю) можна складати, до різдвяних
свят, у кошик і скриньку під чудотворною
іконою св. Миколая.
ВИСТАВА ПРО МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО
Сердечно запрошуємо на виставу львівського
Театру у кошику "Я йду, Христе..!" про життєвий
шлях митр. Андрея. Сюжет вистави побудований на повісті Г. Лужицького "Дванадцять листів
о. Андрея Шептицького до матері" і спогадах
Софії Шептицької. У ролях відомі актори: Лідія
Данильчук і Володимир Губанов.
Вистава відбудеться в Народному домі, в суботу
17 грудня. Початок о год. 18:00.
Квитки - 20 зл., студенти 5 зл.. учні безкоштовно.
Не можна пропустити! Сердечно запрошуємо!
Організатори:
ОУП у Перемишлі
і Перемисько-Варшавська Архиєпархія УГКЦ

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
У понеділок 19 грудня – День Святого Миколая
О год. 17.00 у нашому Соборі відслужимо Святу Літургію після якої запрошуємо усіх дітей
з батьками й дідусями до парафіяльного залу на зустріч зі Святим Миколаєм.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.
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