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2 липня 2017
Неділя 4-а по Зісланні Св. Духа
Всіх святих українського народу
Глас 3
+ Св. ап. Юди, брата Господнього
по плоті.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl
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В той час за Ісусом ішла велика сила народу
з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та
з Зайордання. Побачивши народ, Він зійшов на
гору. І коли сів, підійшли до Нього Його учні,
і Він, відкривши уста, почав навчати їх: Блаженні
вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні
тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та
спраглі справедливости, бо вони наситяться.
Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать
Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли
вас будуть зневажати, гонити та виговорювати
всяке лихо на вас, обмовляючи, мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на
небі, так бо переслідували пророків, які були
перед вами. Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє,
чим її солоною зробити? Ні на що не придатна
більше, хіба – викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло світу. Не може сховатись місто,
що лежить на верху гори. І не запалюють світла
та й не ставлять його під посудиною, лише на
свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого
Отця, що на небі.

У п’ятницю 7 липня
запрошуємо до нашого Собору
на храмовий празник
Різдва св. Івана Хрестителя.
Архиєрейську Божественну
Літургію о год. 9.00 служитимуть:
Архиєпископ Євген – Митрополит
Перемисько-Варшавський,
Владика Василь
– Екзарх Харківський
і Архиєпископ – емерит Іван
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Браття, знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро.
Бо яких Він передбачив, тих наперед призначив,
щоб були подібні до образу Сина свого, щоб Він
був первородний між багатьма братами; яких же
наперед призначив, тих і покликав; і яких покликав, тих виправдав; яких же виправдав, тих
і прославив. Що, отже, скажемо на це? Коли Бог
за нас, хто проти нас? Він власного Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх; як, отже, разом
із Ним не дасть нам усього? Хто буде звинувачувати вибраних Божих? Коли Бог виправдує,
хто засудить? Христос Ісус, який умер, щобільше
- і воскрес, що по правиці Божій, - Він заступається за нас. Хто нар відлучить від любови Христа?
Горе, чи страждання, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Бо написано: За Тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але
в усьому маємо повну перемогу завдяки Тому,
хто нас полюбив. Бо я певний, що ні смерть, ні
життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше яке
створіння не зможе нас відлучити від любови
Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашім.

З нагоди Дня Ангела,
Архиєпиркопт Івант
Марсинякт са врім
які рвясктюсь рвої
іменини, ркладаємо
найщиріші побаеання,
обильних лар Боеих,
опікі Масері Боеої
са Многих Ліс!

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.
І Святим: (г.4) Христославні князі і святителі,* преподобні і мученики,* і незламні ісповідники всіх
часів християнської України,* моліть Христа Бога, щоб Він споглянув ласкавим оком на наш народ,*
і дав йому ласку витривати у вірі,* і щоб спаслися душі богомольних вірних,* що вшановують
священну вашу пам’ять.
Кондак воскресний: (г.3) Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів Ти із врат смертних,* днесь
Адам ликує і радується Єва,* а разом пророки з патріярхами неперестанно оспівують* божественну
могутність влади Твоєї.
Слава: Кондак Святим: (г.4) Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні праведники нашої
Церкви, * і прикладом заохотливим служите громадам вірних * по всьому християнському світі. *
Тому-то в покорі схиляємо перед вами наші голови, * дякуючи великому і вселаскавому Богові, * що
вчинив вас нашими заступниками в небі * і молільниками за душі наші.
і нині: Богородичний: (г.4) Йоаким і Анна з неслави бездітности * і Адам і Єва від тління смерти
визволилися, Пречиста, * у святім різдві Твоїм. * Його празнують люди Твої, * з провини прогрішень
ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і кормительку життя нашого
Ізраїль слухаючи слова Ісуса мусів зіштовхнутися з шокуючим фактом, який вказував наскільки
неправильно він розумів природу Царства. Ситуація вимагала абсолютно інакшого підходу.
Підходу, основаного на Дусі, а не букві закону. Підходу, який уможливлював би Ізраїлеві бути
справді народом Божим за духом а не тільки за назвою. Англійський богослов Ніколяс Томас Райт
вважає, що саме Нагірна проповідь і є закликом до Ізраїлю бути істинним Ізраїлем. Заповіді
Блаженства якими Євангелист Матей починає цю проповідь, є не просто таким собі духовним
заохоченням, але радикальним викликом для народу, який покладену на нього відповідальність
замінив замилуванням власною винятковістю. Ось як Райт коментує Блаженства.
«Ізраїль прагне приходу Божого Царства (5:3). Він навіть готовий боротися та працювати для
цього. Однак Царство належить тим хто є вбогі духом. Ізраїль прагне потіхи (5:4). І Господь
хоче її дати, але аж ніяк не у вигляді націоналістичного тріумфу, коли рани Ізраїлю будуть загоєні
нанесенням ран іншим народам. Потіха чекає тих хто справді сумує. Ізраїль прагне успадкувати
землю (5:5). Він може отримати її, - але тільки так як навчає Ісус – шляхом смирення. Ізраїль
прагне справедливості (5:6). Він може отримати її, - але не через перемогу в битві над фізичним
ворогом і не шляхом відплати, а тільки через смирення та лагідність. Ізраїль прагне милості
(5:7), наприклад, есхатологічного визволення від ворогів. Однак милість приготована не мстивим
але милостивим. Ізраїль прагне побачити Бога (5:8). Однак це приготовлене не тим хто зберігає
тільки зовнішню чистоту, але тим хто є чистий серцем. Ізраїль прагне бути названий сином
Творця (5:9) оправданим у великій перемозі своєї нації. Але синами Бог Ізраїлю назве тільки тих
хто наслідує Отця, - миротворців. Тих які йдуть за Ісусом цим шляхом, - чекають переслідування
(5:10). Однак попереду в них велике оправдання.
На думку Райта, блаженства є закликом Ісуса до слухачів віднайти своє справжнє покликання як
есхатологічного Господнього народу (це стосується і нас, які живемо в часі між Воскресінням
Ісуса та Його Другим славним Поверненням, яке Новий Завіт називає Парусією) і в своїй поведінці
наслідувати Його, а не йти за рекомендаціями тодішніх вождів.
Ці заповіді дуже легко звести до абстрактного значення й тим самим впасти в анахронізм. Однак
беручи під увагу слова про сіль та світло, історичного контексту уникнути важче, оскільки перед
Ізраїлем було завдання щоб бути сіллю землі, та світлом світу, бути народом священників,
рабом Господа, щоб слава Господня досягнула всіх кінців землі. Проте сіль забула своє призначення, а світло почало світити саме для себе. Місто на горі повинно було стати місцем куди
збираються всі народи, але ізраїльтяни зробили все, щоб і вони і їх Бог виглядали настільки не
привабливими, наскільки це взагалі можливо. Ізраїль який був покликаний стати маяком оточив
себе дзеркалами, які втримували світло. Він плекав почуття власної чистоти та винятковості
і не розсіював темряву серед народів. Однак з приходом Ісуса Ізраїль має нагоду стати справжнім
Ізраїлем і тим самим виконати своє призначення».
Сьогодні, ми, християни, називаємо себе Новим Ізраїлем. Звідси виникає кілька логічних запитань.
Наскільки ми глибоко усвідомлюємо свою ідентичніть, - тобто, що через Ісуса ми є доньками
і синами небесного Отця й тим самим є дітьми Божого Царства?
Чи усвідомлюємо покликання та відповідальність, які випливають з нашої ідентичності?
Як (або чи) свідчимо іншим про свою ідентичність, або просто кажучи, про те, що для нас є дуже
цінне та дороге?
о. Юрій Щурко

СВЯТЕ ПИСЬМО

МОЛИТОВНІ ЗУСТРІЧІ З НАУКОЮ ПИСАННЯ
ІКОНИ В МОНАСТИРІ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК
У ПЕРЕМИШЛІ

Приповідки
Соломонові приповідки (продовження) 1-16;

1 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість - ніж срібло та золото. 2 Багач і бідний стрічаються: Господь створив їх обидвох.
3 Обачний бачить лихо, й ховається, а легковажні йдуть далі - й зазнають кари, 4 Нагорода
за покору - острах Господній, багатство, слава й
життя. 5 В лукавого глоди та сильця на дорозі;
хто береже душу свою, той від них далекий.
6 Наставляй малого на добру путь, - навіть як
постаріється, не зверне з неї. 7 Над бідними
багач панує; боржник - рабом у позичальника.
8 Хто сіє кривду - пожне лихо і бич його гніву
поб'є його. 9 Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному з свого хліба. 10 Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. 11 Господь любить
чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому
цар другом. 12 Господні очі зберігають того, хто
науку має; слова ж зрадливого він у ніщо обертає.
13 Ледащо каже: “Он лев надворі, посеред вулиці мене вб'є.” 14 Уста чужих жінок - глибока
яма; на кого Господь прогнівався, той туди впаде.
15 Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. 16 Убогого гнітити - його збагачувати, багатому давати – робити його бідним.
ЄПИСКОП ВЕНЕДЕКТ (АЛЕКСІЙЧУК)
ВВЕДЕНИЙ НА ПРЕСТОЛ
ЧИКАЗЬКОГО ЄПИСКОПА
У Чикаго 29 червня на свято Верховних апостолів
Петра і Павла за новим
стилем, Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук)
увів на престол правлячого єпископа єпархії Святого Миколая УГКЦ
з осідком у Чикаго Венедикта (Алексійчука).
Під час Служби зачитали буллу від Святішого
Отця Франциска, який 20 квітня 2017 року благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про
призначення тодішнього єпископа-помічника Львівської архиєпархії Венедикта (Алексійчука) правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ
з осідком у Чикаго, США, перенісши його з титулярного осідку Германіціяни.
Патріарх УГКЦ у своїй проповіді попросив вірних
єпархії підтримати владику Венедикта.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)
Бажають повінчатися: Наталія Марія Черник,
греко-католичка, стану вільного, парафія у Щецинку, та Петро Вуєк греко-католик, стану вільного, катедральна парафія 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

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
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.

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
червень: Катерина Козак – 100 зл., Стефан Тихоцький – 100 зл., Тетяна та Ігор Воронін – 100 зл.,
Агафія Мазуркевич – 50 зл., Н.Н. – 50 зл..
Усім жертводавцям щире Спасибі!
БЛАГОВІСТ
В продажі новий номер «Благовіста» – в ньому
інформації з життя нашої Церкви.
ЗАПРОШУЄМО НА КОНЦЕРТ
Сьогодні, о год. 17.00, у Народному домі,
відбудеться концерт колективів з України
і Польщі, які мали виступити на відкликаній
пленеровій імпрезі «Ніч на Івана Купала».
У концерті візьмуть участь м. ін. ансамблі:
«Діброва», «Забавлянка», «Метаморфози»,
«Аркан» і «Калина».
Перемиський відділ ОУП

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Якщо до вас прийшли гості і ви поставили
хрін, тоді ніхто не зможе сказати, що у вас
на столі ні хріна не було, а якщо ви поставите
хрін в декількох видах, тоді можна сказати
гостям: - Якого хріна вам ще потрібно?
.
.

5-а НЕДІЛЯ - 09.07.2017 – глас 4
Прп. Самсона странноприємця.

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

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

ПОНЕДІЛОК - 03.07.2017
Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ВІВТОРОК - 04.07.2017
Св. мч. Юліяна Тарсійського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

СЕРЕДА - 05.07.2017
Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ЧЕТВЕР - 06.07.2017
Св. мчц. Агрипіни.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія
17.00 – Велика Вечірня з Литією

П'ЯТНИЦЯ - 07.07.2017
+ Різдво чесного і славного прор. Предтечі й
Хрестителя Господнього Івана.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.00 – Святкова Утреня
9.00 – Архиєрейська Свята Літургія.
Опісля водосвяття на церковній площі

СУБОТА - 08.07.2017
Св. прпмчц. Февронії.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

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
Репетиція хору відбудеться у середу 5 липня
о год.18.00.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ
В цьому тижні, з огляду на празник, відвідини
хворих зі св. Тайнами відбудуться у суботу 8-ого
липня після Літургії.
ПРИВІТАННЯ
Сердечно вітаємо на нашому празнику в честь
Різдва Святого Івана Хрестителя Пророка і Предтечі, Архиєпископа Євгена Поповича – Митрополита Перемисько-Варшавського, Владику Василя
Тучапця ЧСВВ – Екзарха Харківського – проповідника, Архиєпископа – емерита Івана Мартиняка, та всечесних отців, преподобних сестер
і усіх гостей та вірних.
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!
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».
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