ч. 40/2016

Рік XXІV

4 грудня 2016
Неділя 24-а по Зісланні Св. Духа
Глас 7
Введення у храм Пресвятої
Богородиці і Вседіви Марії.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Л ук и
8 , 4 1 -56
24-ої Неділі

В той час приступив до Ісуса якийсь чоловік на
ім'я Яір, що був головою синаґоґи. Припавши до
ніг Ісуса, благав Його увійти в його дім, бо в нього
була дочка одиначка, років з дванадцять, і та
вмирала. Коли ж Він ішов, люди тиснулися до
Нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять літ на кровотечу і витратила на лікарів
увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулась краю
Його одежі, і вмить стала здоровою – спиналась
її кровотеча. Ісус спитав: Хто доторкнувся Мене?
А що всі відпекувалися, Петро мовив: Наставнику, люди коло Тебе товпляться й тиснуться!
Ісус сказав: Хтось доторкнувся до Мене, бо Я чув,
як сила вийшла з Мене. Побачивши жінка, що не
втаїться, тремтячи підійшла й, упавши Йому до
ніг, призналася перед усіма людьми, чому до
Нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав
їй Ісус: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі!
Він говорив іще, як ось приходить хтось від
голови синаґоґи й каже: Твоя дочка померла, не
турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвавсь
до нього: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться.
Прийшовши до хати, Він не пустив нікого в середину з собою, тільки Петра, Івана та Якова
з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею
й голосили. Він мовив: Не плачте, вона не
вмерла, а спить. Ті сміялися з Нього, бо знали,
що вмерла. Тоді взяв її за руку і голосно промовив: Дівчино, встань! І дух її вернувся до неї,
і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти.
Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм
нікому не говорити, що сталося.

Чому не дбаємо про спасіння?
Чому не бажаємо зцілитися, поки ще є час?
За малі сльози і за покаяння Бог прощає
усі гріхопадіння. Поплач трохи тут, щоб не
плакати там на віки вічні в пітьмі
кромішній. Покайся тут, щоб не бути тобі
ввергнутим там у вогонь невгасимий.
Святий Єфрем Сирійський

Єва нг е л і є
ві д Л ук и
10,38-42;11,27-28
Празника Введення

В той час увійшов Ісус в одне село, і одна жінка,
на ім'я Марта, прийняла Його в свій дім. А в неї
була сестра, що звалась Марія, що і сівши у ніг
Ісусових, слухала слова Його. А Марта клопоталась великою послугою і, станувши, сказала:
Господи, чи не зважаєш, що сестра моя одну мене зоставила служити? Скажи отже їй, щоб мені
помогла. І відповівши, Ісус сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся про многе. А одне є
на потребу. Марія ж вибрала добру часть, що не
відніметься від неї. І сталося, як Він це говорив,
одна жінка, піднявши голос з народу, сказала
Йому. Блаженна утроба, що носила Тебе, і груди
що Тебе кормили. Він же сказав: Отож блаженні
ті, що слухають Боже слово і зберігають його.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.7) Розрушив Ти хрестом
твоїм смерть,* створив Ти розбійникові рай,*
мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику милість.
Тропар Введення: (г.4) Днесь благовоління божого предзображення* і спасення людей проповідання,* у Божому храмі Діва ясно з’являється*
і Христа всім предзвіщає.* їй і ми голосно закличмо:* Радуйся, промислу Створителя сповнення.
Слава: Кондак воскресний: (г.7) Вже більше
влада смертна не зможе людей держати,* Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили
її.* Зв’язується ад,* пророки согласно радуються,* представ Спас, мовлячи тим, що в вірі:*
Вийдіть, вірні, у воскресення.
I нині: Кондак Введення: (г.4) Пречистий храм
Спасів,* дорогоцінна світлиця і Діва,* священна
скарбниця Божої слави* днесь уводиться в дім
Господній,* благодать з собою вводячи,* що
в Дусі божественнім,* яку оспівують ангели
Божі:* Вона є оселя небесна.

Сучасна цивілізація, схильна до раціонального
мислення, часом провокує людину до спрощеного розуміння стосунків із Богом, до ототожнення віри і знання. Серед наших з вами знайомих чимало знайдеться таких, які не прийшли до церкви, скептично сказавши: «А навіщо
це? Коли треба, я почитаю Євангеліє вдома,
помолюся Богові на самоті. Я ж бо намагаюся
жити по-християнському, не чиню зла. Що ще
треба? Для чого мені храм?”.
Можна теоретично вірити в Бога, можна належати до Церкви в силу свого хрещення, можна намагатися дотримуватися християнської
етики – і водночас не бути християнином! Бо
не прийняти тієї великої реальности, яку Бог
дає нам як двері у майбутнє, двері у Небесне
Царство, двері до Самого Бога – це означає
знехтувати спасительною допомогою Христа…
Не випадково сьогоднішній день називається
«початком нашого спасіння». Трирічна дівчинка, Яка могла б виховуватися вдома, Якій
могли б знайти домашніх вчителів, йде геть
від батьків, щоб не бачити вже їх. Ми не знаємо, чи зустріне Вона потім, коли вже вийде
з храму п’ятнадцятилітньою дівчиною, своїх
стареньких батьків, які сьогодні ведуть її до
храму. Але Вона по-дитячому сміливо простує
через круті сходинки, щоб бути там, де є Бог.
Ясна річ, було б наївно уявляти, що Бог є тільки в храмі. Бог є всюди, Він - всюдиприсутній.
Але саме храм створює для нас такий сакральний простір, в якому ми можемо постійно
переживати Його присутність, безперешкодно
здійснювати наше спілкування із Богом.
Храм дається нам не для того, щоб ми тут
навчалися, не для того, щоб ми повторювали
за іншими слова молитви. Хоч і це теж потрібно. Але, передусім, храм дає нам можливість абстрагуватися від того, що є ззовні,
в світі, і особливо тремтливо пережити Божу
присутність. Пережити прообраз майбутнього
Небесного Царства, до якого ми прагнемо,
і в якому ми маємо бути разом із Ним.
Богородиця сьогоднішнім святом показує нам
перспективу входження до храму кожного з нас.
Вона відкриває нам дорогу до спасіння Своїми
маленькими дитячими ніжками. І нагадує нам
водночас про сенс Церкви – місце нашого духовного єднання із Творцем. Не теоретичного,
не раціонального, не лише етичного – Вона
застерігає нас від зведення віри до однієї з різновидів етики, філософії, ідеології. Вона відкриває перед нами таємницю віри. І саме тому Богородиця відкривається перед нами сьогодні
як п’яте Євангеліє – те благовіствування, яке
ніколи не згасає, яке продовжує промовляти
до нас через Її святі реліквії, через чудотворні
ікони, через нашу, за Її заступництвом, молитву
до Господа, на яку Він, слухаючи нас, готовий
відповісти кожному з нас, бо Вона, згідно Його
доручення, - Матір Церкви, а, отже, і всіх нас,
нашої церковної спільноти. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)
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Браття, Він – наш мир, Котрий зробив з двох
одне, зруйнував Своїм тілом серединну перегородку – ворожнечу, усунувши Закон заповідей
в навчаннях, аби з двох збудувати в [Самому
Собі] одну Нову Людину, встановити мир і в одному тілі примирити хрестом обох із Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він
благовістив мир вам – далеким, і мир вам –
близьким; так що через Нього обоє маємо доступ до Отця в одному Дусі. Тож ви більше не
чужі й не приходьки, а співгромадяни святих
і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів
і пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус
Христос; на Ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в Якому
й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю.

Ап ос тол
до Євре їв
9 , 1 -7
Празника Введення

Браття, перший завіт мав також свої установи
щодо служби і земну святиню. Бо зроблено перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення: він зветься Святе. За другою ж завісою
був намет, званий Святе Святих, із золотим
жертовником кадила та з кивотом завіту, увесь
покритий золотом; у ньому був золотий посуд
з манною, розквітлий жезл Арона і таблиці
завіту. А зверху над ним були херувими слави,
що крильми отінювали престол. Але про те тепер не час говорити докладно. При такому влаштуванні всього, у перший намет входили завжди
священики, виконуючи службу а в другий - раз
на рік лиш архиєрей, і то не без крови, яку приносив за свої й людські провини.
СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Батьківське навчання (2);

14 Не ходи стежкою безбожних, і не простуй дорогою ледачих. 15 Ухиляйсь від неї, не ходи
нею, зверни із неї та й далі йди. 16 Вони бо й не
заснуть, як зла не вчинять; і сон їх покидає, як не
підставлять комусь ногу; 17 вони бо їдять хліб
злочинства і п'ють вино насильства. 18 Дорога ж
праведних, як світло зірниці, що світить дедалі
ясніше, поки день не стане повний. 19 Путь безбожників неначе темрява теменна; вони не відають, об що спіткнуться. 20 Мій сину! слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів.
21 Нехай вони не відходять з-перед очей у тебе,
сховай їх в осерді твого серця, 22 вони бо життя
тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його
тіла. 23 Більш ніж щось інше пильнуй своє серце,

бо з нього б'ють життя джерела. 24 Відкинь лукавство уст від себе, і губ неправду віддали від
себе. 25 Очі твої нехай дивляться просто, вії
твої нехай зорять перед тобою. 26 Вирівняй
стежку для ноги твоєї, нехай усі твої дороги будуть прості. 27 Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч;
відверни ногу твою від зла.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Усі ми на 90 відсотків складаємося з води,

але в кожного - своя температура кипіння.
.
ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ

НА ІНТЕРАКТИВНІЙ КАРТІ УГКЦ
ЗАПРАЦЮВАВ ПОШУК
Відтепер на інтерактивній карті УГКЦ працює пошук та кластерна система відображення позначок. За пошуком можна віднайти назву церкви
або населений пункт. Кластерне відображення
значно полегшує завантаження карти на слабких
комп'ютерах чи мобільних пристроях. Карту можна знайти за адресою http://map.ugcc.ua
За останній місяць на карту нанесено декілька
десятків локацій. Це, зокрема, церкви на Сході
України: в містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк,
на півдні країни - у місті Южноукраїнськ та селах
Херсонської області, у Канаді, а також у Польщі.
У жовтні з'явилася також сторінка Facebook Інтерактивної карти УГКЦ. Ви можете знайти її за
адресою: www.facebook.com/mapugcc На сторінці у соцмережі поміщаються новини карти та
цікава інформація про окремі храми чи парафії.
ПАПА НАПИСАВ ПОСЛАННЯ ДО ПАТРІАРХА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО
Ми знаємо, що тільки молитва, спільні добрі
справи і діалог здатні подолати розділення і наблизить нас один до одного, написав Франциск
в традиційному посланні до Патріарха Константинопольського Варфоломія І на свято св. Андрія
Апостола. Документ передала адресатові особисто делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Куртом Кохом, головою Папської ради
сприяння християнській єдності.
Обмін делегаціями між Римом і Константинополем з приводу найважливіших свят - святих апостолів Петра і Павла та св. Андрія - "є видимою
ознакою глибоких зв'язків", - підкреслив Папа.
"На шляху до відновлення євхаристійного спілкування між нами, підтримує заступництво наших святих покровителів, а й безліч мучеників
всіх віків", - додав він, але в той же час відзначив, що "історія відносин між християнами була,
на жаль, відзначена конфліктами, які залишили
глибокий слід в пам'яті віруючих ".
Франциск помітив прихильність недавнього Всеправаславного Собору до відновлення християнської єдності і нагадав, що в рамках діалогу
в останні десятиліття католики і православні почали пізнавати один одного і розуміти, що спільне проголошення Євангелія служить людству
і миру в ньому. Він зазначив, що і теологічний
діалог вніс значний внесок в справу взаєморозуміння. Обмін делегаціями високого рівня
відбувається між Святим Престолом і Константинопольським Патріархатом з 1969 року.

Місяць листопад: Ольга – 50 зл., НН – 100 зл.,
НН – 100 зл., Поташник Анна – 100 зл., Бачик Д
і Я – 600 зл., Хомік Софія – 200 зл., Мричко
Марія – 200 зл., Козак Катерина – 100 зл., Ремеза Софія – 50 зл., Коштала Анна – 100 зл., Скупільська Оксана – 30 зл., Ласичко Василь – 100 зл.,
Бартошко Михайло – 50 зл., Климко Галина – 50 зл.,
Климко Галина – 100 зл., Заячківська Марія –
200 зл., Козар Ірина і Зенон – 100 зл., Степан
Марія – 100 зл., Мельник Ярослав – 100 зл.,
Чорний Андрій – 200 зл., Федьо Анна – 100 зл.,
НН – 200 зл., Козак Катерина і Михайло – 50 зл.,
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.
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. 11 грудня, год. 14.00, театральний зал
Народного дому. Запрошуємо!
ОУП у Перемишлі

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

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКВИ У БРАНЄВІ
Тиждень тому на потреби ремонту церкви в Бранєві зібрано 2025 зл. і 50 гривень.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Після ранньої Служби Божої запрошуємо до кав’ярні на каву, чай та тістечко.

СУБОТА - 10.12.2016
Св. влкмч. Якова Персянина. Прп. Палладія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
16.30 – Молебень до Пресв. Богородиці

25-та НЕДІЛЯ - 11.12.2016 – глас 8

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

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
10.45 – Молебень до Пресв. Богородиці в Лучицях
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 05.12.2016
Св. ап. Филимона і тих, що з ним.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 06.12.2016
Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і Григорія,
єп. Акрагантійського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 07.12.2016
Св. влкмч. Катерини. Св. влкмч. Меркурія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 08.12.2016
Відданння празника Введення Богородиці.
Свв. свщмчч. Климента, папи Римського, і Петра,
єп. Олександрійського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

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
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.
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В ЛУЧИЦЯХ
Сьогодні, припадає Свято Введення в храм
Пресвятої Богородиці. У цей день наша Парафія
в Лучицях святкує своє храмове свято. Початок
о год. 10.45. Запрошуємо до участі
ЗУСТРІЧ З РОДИНАМИ З УКРАЇНИ
Сьогодні 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.
БІБЛІЙНА КАТЕХЕЗА
У суботу, 10 грудня, відбудеться чергова зустріч
з Божим Словом, яку проведе отець професор
Дарій Дзядош. Зустріч розпочнеться о год. 16.30
Молебенем до Пресвятої Богородиці. Опісля конференція.

П'ЯТНИЦЯ - 09.12.2016
Прп. Аліпія Стовпника. Пам'ять посвячення храму
св. влкмч. Юрія, що в Києві перед воротами св. Софії.

З сумом сповіщаємо, що 26 листопада, на 41 році життя,
упокоївся в Бозі наш парафіянин, блаженної пам'яті:

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
Греко-Католицький Церковний Вісник - Бюлетень
Архикатедральної Парафії св. Івана Хрестителя в Перемишлі
Редактор: Ярослав Вуйцик.
Контакт: моб.: +48 602 114 849;
e-mail: jaroslaw_wujcik@op.pl
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

Р.

Б.

Марко Сцібівовк
Похорон покійного відбувся у вівторок 29 листопада
на цвинтарі в Лучицях.
Душу померлого Марка поручаємо вашій пам’яті та молитвам. Родині та близьким покійного висловлюємо
наше щире співчуття.

Вічна Йому пам'ять!

