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Сказав Господь: Світло тіла – око. Коли, отже,
твоє око ясне, все тіло твоє буде світле. А коли
твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли
ж те світло, що в тобі, темрява, то якою великою
буде темрява! Ніхто не може двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде
любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Ось чому кажу вам: Не турбуйтесь вашим життям, що
вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше
одежі? Гляньте на птиць небесних: не сіють і не
жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто
з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч
один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть:
не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й
Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як
одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є,
а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи
не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи: Що будемо їсти, що пити і в що
одягнемося? Про все те побиваються погани.
Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його
справедливости, і все те вам додасться

Любов до Бога не потребує вчителя,
адже нас ніхто не вчить тішитися
світлом і життям. Сама природа вчить
. любити батьків і тих, що нас виховали
й вигодували. У такій же мірі, а може й
вищій, ми не потребуємо від нікого
вчитися любові до Бога, бо від
народження в нас засіяна якась духовна
сила, нахил, хист до любові. В школі
Божих Заповідей ця сила душі
розвивається, годується і, за Божою
ласкою, доходить до досконалості.
св. Василій Великий
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Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом
через Господа нашого Ісуса Христа, через якого
ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній
стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й
не тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях,
знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість - досвід, а досвід - надію. Надія ж не
засоромить, бо любов Бога була влита в серця
наші Духом Святим, що даний нам. Христос бо, ще тоді, як ми були безсилі, у призначений час
помер за безбожних. Навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго може б хто і відважився умерти. Бог же показує свою любов до
нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще
були грішниками. Отож тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми Ним спасемося від гніву. Бо
коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом
смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.2) Коли зійшов Ти до
смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив
Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих
із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили
небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже
наш, слава Тобі.
Слава: Кондак воскресний: (г.2) Воскрес єси
з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши
чудо, зжахнувся, і мертві востали,* а творіння,
бачачи, радується разом з тобою,* і Адам
веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе
повсякчасно.
і нині: Богородичний: (г.2) В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах незамінне
уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо
як Матір Життя до життя переставив той,* хто
вселився в утробу приснодівственну.

В Євангелії Господь не обов’язково закликає нас бути матеріально убогими, позбутися власності
чи цілком її занедбати. Він закликає нас побудувати в житті належну єрархію цінностей і залишатися їй вірним. Така єрархія передбачає первинність Бога і Його вимог до нашого життя, а відтак прийняття з подякою всіх Його дарів. Тільки тоді навколо нас почне народжуватися Боже
Царство, яке було основною темою вчення Ісуса. Цей термін для Нього та Його сучасників
означав Боже панування над світом – коли будуть встановлені мир та справедливість на землі,
а воля Божа буде і на небі, і на землі.
Заклик Ісуса, шукати найперше Божого Царства, вказує дорогу до щастя та миру. Однак це
тільки початок. Повнота обіцяного Ісусом має есхатологічний вимір, – тобто вповні сповниться
в часі Його другого славного Приходу/Парусії. Звідси, шукати справедливості/ праведності
Царства означає не просто правильну поведінку людей перед Богом: праведна поведінка є наслідком вчинків, а не пошуків (Мт 6:1). Натомість шукати «його справедливості» означає правильну
поведінку самого Бога, котрий виправдовує/ захищає переслідуваних апостолів та учнів. Шукати
Божого оправдання, відтак, означає стійко витривати у переслідуваннях, котрі приносять
також і економічні негаразди й легко можуть призводити до занепокоєння про їжу, пиття чи одяг.
А оскільки оправдання праведних до Отаннього/ Страшного суду не прийде, то й додаток «все
те» ми можемо і не отримати до цього часу. З другого боку саме цей додаток «все те» і є формою котра, охоплює все, що отримають вкінці ті, які пішли за Христом (Мт 19:27-29). В між часі
ж, учні Ісуса повинні приймати важкість економічних негараздів з огляду на переслідування[v]
(в тому числі й з огляду на гордий та зухвалий бунт окремих людей проти Божого порядку).
«Не журіться, отже, завтрішнім днем; завтрішній день турбуватиметься сам про себе. Доволі
дневі його лиха.» (Мт 6:34). Наші тривоги не елімінують економічних негараздів та переслідування християн (як наслідку бунту окремих людей проти Бога). Сьогодні нам вкрай важливо
правильно спрямувати зусилля – не проклинати темряву та безплідно проводити час у журбах,
шемраннях та наріканнях, – потрібно перебувати в молитві, свідчити віру й надію та дарувати
любов, з терпеливістю чуваючи в очікуванні повернення Того, Хто остаточно встановить Своє
Царство на землі та оправдає усіх Його вірних, які сьогодні є ніким для очманілих дурисвітів
(засліплених «сильних світу цього»), які думають, що завжди керуватимуть цим світом.
о. Юрій Щурко

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
Приповідки Соломона про мудрого й дурного, про
чесноти й пороки від 10 до 22 глави, 16 стиха;

17 Хто любить радість, той буде злиденним; хто
любить вино та олію, той не розбагатіє. 18 Злий
послужить на викуп справедливого, а зрадливий
- на викуп праведних. 19 Ліпше сидіти в землі
пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною.
20 В хаті мудрого дорогоцінні скарби й олія, але
дурний їх прогайнує. 21 Хто йде за справедливістю й милосердям, - знайде життя й повагу.
22 Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить
твердиню, на яку вони покладалися. 23 Хто
стереже уста і язик свій, той стереже від лиха
свою душу. 24 Нахаба, чванько - таке ім'я
насмішника, що поводиться з надмірною пихою.
25 Бажання ледаря для нього вбивче, бо його
руки уникають роботи. 26 Грішник щодня чогось
бажає жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. 27 Жертва злих - гидота, а надто, як вони її
з злим наміром приносять. 28 Брехливий свідок
загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. 29. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. 30 Супроти Господа немає ні мудрости, ні
розуму, ні ради. 31 Коня готують на день бою,
але від Господа перемога.

З ПРОПОВІДЕЙ ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО
Не думай, що потребувати допомоги іншого є чимось ганебним; це справа невимовленої мудрості Божої. Якщо ми потребуємо одне одного
й навіть ця необхідність взаємної допомоги не
пов’язує нас узами дружби, то, якщо б ми самі
могли задовольняти свої потреби, чи не зробились би ми неприборканими звірами? Силою та
необхідністю скорив нас Бог одне одному, і ми
щоденно зіштовхуємося одне з одним. Якщо б
Бог зняв цю вузду, хто б став тоді шукати дружби ближнього? Ось тому Бог і дав нам одну
домівку — цей світ, запалив усім один світильник — сонце, простяг над нами один дах —
небо, і надав один стіл — землю. Багатому Він
не дав чогось більшого й ціннішого, а бідному —
меншого й малоцінного, аби між нами було
повне й нерозривне єднання, і щоб ніхто не міг
сказати: такий-то мені ні друг, ні родич, ні ближній, і в мене немає з ним нічого спільного, —
як же я піду до нього, як буду говорити з ним?
Зв’язок між нами має бути навіть тіснішим за
ту близькість, яку виявляють між собою друзі; він
має бути зв’язком однієї частини тіла з іншою...
Щодо грошей, то ми хвалимо тих, хто нічого не
винен; а щодо любові, то ми хвалимо й шануємо
тих, хто залишається завжди боржником. Тож
утвердимося в цій істині та з’єднаймося одне
з одним; і якщо хто захоче відпасти, ти сам не
відпадай і не кажи цих холодних слів: якщо любить мене, люблю його; якщо ж не любить мене
праве око, то вириваю його. Навпаки, коли він

не хоче любити, тоді покажи ще більшу любов,
аби привернути його. Коли через якусь необхідність одна частина відділяється від решти
тіла, то ми робимо все, аби знову з’єднати її
з тілом, і виявляємо особливу турботу про неї.
І нагорода тобі буде більша, коли ти привернеш
знеохоченого любити.
НБУ ВИПУСТИВ ПАМ’ЯТНУ МОНЕТУ,
ПРИСВЯЧЕНУ ПАТРІАРХУ ЙОСИФУ СЛІПОМУ
У Музеї грошей Національного банку України 20
червня 2017 року відбулася презентація пам’ятної монети "Йосиф Сліпий", присвяченої пам’яті
одного з найвизначніших мужів Вселенської
Церкви ХХ сторіччя Блаженнійшого Патріарха
Йосифа Сліпого. У презентації взяв участь Секретар Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, Адміністратор Патріаршої курії
Української греко-католицької церкви владика
Богдан (Дзюрах). У своєму слові висловив подяку колективу Національного банку та авторам
ескізів за новаторське втілення постаті патріарха
Йосифа Сліпого у пам'ятній монеті. "Я вважаю,
що це є данина вдячності Української держави
та українського народу своєму великому синові,
який поклав життя заради розбудови української
Церкви та незалежної України. Навіть у найдраматичніші і найважчі часи свого життя і служіння
патріарх Йосиф вірив у Бога, вірив у переможну
силу правди, вірив у те, що Українська держава
обов'язково відбудеться, і ця монета тепер нагадуватиме нам про видатний подвиг патріарха
Йосифа", - сказав владика Богдан.
Монета "Йосиф Сліпий" поповнила серію "Видатні особистості України", її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний
анциркулейтед".

висловилися 315 парламентарів. Вперше в залі
парламенту пролунав затверджений Конституцією гимн. Народні депутати урочисто внесли до
зали синьо-жовтий державний прапор.
Ухвалення Конституції стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина,
сприяло подальшому підвищенню міжнародного
авторитету України на світовій арені. Конституція
1996 року, з деякими змінами і доповненнями,
діє в країні і в даний час. З того часу в Конституцію України зміни вносились 6 разів.
Що цікаво, День Конституції – це єдине державне
свято, згадка про яке є в самому тексті Основного закону (стаття 161).
МОЛИТОВНІ ЗУСТРІЧІ З НАУКОЮ ПИСАННЯ
ІКОНИ В МОНАСТИРІ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК
У ПЕРЕМИШЛІ
Сестри Василіянки разом з майстрами – іконописцями студії «Божидар» зi Львова запрошують
взяти участь у Літньому іконописному курсі від
29 липня до 10 серпня 2017 року.
Курс відбуватиметься в монастирі Сестер Василіянок у Перемишлі (вул. Каспровича 5).
Програма включає літургійну практику, теоретичні
знання з богослов’я ікони і практичні заняття
з іконопису. Курс відкритий для усіх зацікавлених
іконописом від 16 років, художня освіта не вимагається. Просимо зголошуватись до 20 липня 2017 року.
Дані для контактів:
e-mail: bazyliankiprz@gmail.com
тел. +48 519825108 - с. Анна П'єцунко,ЧСВВ

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕРНІСАЖ
В імени Об'єднання лемків та артистів запрошуємо на черговий вернісаж виставки XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет»
Відкриття виставки: 30 червня 2017 року о год.
18:00, у Перемишлі в Галереї сучасного мистецтва при вул. Костюшка 3. Виставку можна
оглядати від 30 червня до 30 серпея 2017 року.
НІЧ НА ІВАНА КУПАЛА - ВІДКЛИКАНО
З великим жалем повідомляємо, що запланований на неділю 2 липня концерт «Ніч на Івана
Купала», який мав відбутися на Замку в Красичині, не відбудеться.
Перемиський відділ ОУП

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
28 червня відзначаємо День Конституції України, Це – одне з "наймолодших" свят в українському календарі, яке з'явилось після прийняття Основного закону країни.
28 червня 1996 року Верховна Рада нарешті,
після багатомісячних дебатів, ухвалила Основний Закон нашої країни, який замінив конституцію Української радянської соціалістичної республіки 1978 року. Під час голосування "за"

У п’ятницю 7 липня запрошуємо на храмовий
празник Різдва св. Івана Хрестителя. Це також
день Ангела Архиєпископа Івана.
Порядок богослужень:
четвер – 6 липня
17.00 – Велика Вечірня з Литією
п’ятниця – 7 липня
8.00 – Святкова Утреня
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія. Опісля водосвяття на церковній площі.

4-а НЕДІЛЯ - 02.07.2017 – глас 3
Всіх святих українського народу.
+ Св. ап. Юди, брата Господнього по плоті.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія в Лучицях
17.00 – Божественна Літургія
РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції немає. Найближча
репетиція у середу 5 липня о год.18.00.

3-а НЕДІЛЯ - 25.06.2017 – глас 2

МОЛЕБНІ ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ

Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Атонського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія в Лучицях
17.00 – Божественна Літургія і Молебень

ПОНЕДІЛОК - 26.06.2016
Св. мчц. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії Кипрської.

У місяці червні служимо молебні в честь Ісуса
Христа Чоловіколюбця.
ВСЕЦЕРКОВНА ПРОЩА НА ГОРУ ЯВІР
В нашій парафії організуємо прощу автобусом на урочистості 21 липна (п’ятниця) на
Гору Явір, охочі особи просимо записуватися
в захристії у церквіника!

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія і Молебень

ВІВТОРОК - 27.06.2016
Бл. свщнмч. єп. Миколая (Чарнецького) та ін. Св.
прор. Єлисея. Св. Методія, патр. Царгородського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія і Молебень

СЕРЕДА - 28.06.2017
Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресвітера
Стридонського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія і Молебень

ЧЕТВЕР - 29.06.2017
Св. чудотворця Тихона Аматунтського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія і Молебень

П'ЯТНИЦЯ - 30.06.2017
Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп. Іпатія,
ігумена Руфеніянського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія і Молебень

СУБОТА - 01.07.2017
Св. мч. Леонтія.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

Програма заходів
за участю Патріярха Святослава
21.07.2017 – п’ятниця
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія на
Горі Явір та посвячення хреста в пам’ять
70-ї річниці акції «Вісла».
17:00 – Посвячення Сарептянського Центру
в Новиці.
22.07.2017 – субота
10:30 – Відкриття Лемківської Ватри в Ждині за
участю Патріярха Святослава.
14:00 – Панахида на могилі о. Андрія Злупка
в Гладишові – останнього Апостольського Адміністратора Лемківщини.
17:00 – Панахида на могилі Никифора Дровняка
в Криниці.
23.07.2017 – неділя
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
в Ждині на «Ватряному полі» з нагоди
відзначення 70-ліття акції «Вісла».
Посвячення угольного каменя під будову «Ватряної церкви».
ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Мужність, честь і відвага - три ознаки
алкогольного сп'яніння.
.
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