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Рік XXV

9 липня 2017
Неділя 5-а по Зісланні Св. Духа
Глас 4
Прп. Давида, що в Солуні.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
visnyk.pl

Єва нг е л і є
ві д Ма те я
8 , 2 8 -9, 1
В той час, коли Ісус прибув у край гадаринський,
зустріли Його два біснуваті, що вийшли з гробів,
такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою.
І стали кричати: Що нам і Тобі, сину Божий? Ти
Прийшов сюди, щоб нас мучити перед часом?
Поблизу же від них паслося велике стадо безрог. Біси попросили Його: Як Ти нас виганяєш,
пошли нас в оте стадо безрог. Сказав їм Ісус:
Ідіть! І вийшли з них та ввійшли у безрог. Тоді
все стадо кинулося з кручі в море і втопилось
у хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто,
все розповіли, і про біснуватих. І ось усе місто
вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши
в човен, Він переплив і прибув у своє місто.
Ось і ці двоє, опанованих бісами гадаринських
хворих, тікали від Христа десь далеко, за Генизаретське озеро, не тому, що хотіли сховатися від Його приходу (Мт. 8:28-34). Вони
шукали собі затишку, де світло Божої присутности не падало б на них. Але Бог є всюди
присутнім! І Христос, приходячи в заозерний
Гадаринський край, знаходить їх, аби зцілити.
Вони намагаються захиститися показною
могутністю, налякати Його. Вони намагаються вдавати із себе непроникних для чужої
сили. Вони – це не ті нещасні хворі, а біси, які
їх опанували. І що ж? Христос не просто
перемагає їх, а показує їхню нікчемність, відразливість, змушуючи переселитися у стадо
тварин, яких найбільше зневажали на Близькому Сході, – в свиней. І вони гинуть…
У чому тут урок для кожного із нас? В тому,
щоб ми ніколи не лякалися позірної могутности зла. Буває так у нашому житті, що зло
ніби нас паралізує. Ми боїмося ставати з ним
на двобій. Ми виходимо з засновку, ніби ми не
зможемо встояти перед спокусою, ми слабкі,
немічні. Ми боїмося, що, скільки б ми не сповідалися, все одно не зможемо переступити
через вразливість свого характеру і опиратися
підступам диявола, коли з ним зустрінемося.
Продовження на 2-ій сторінці

Ап ос тол
до Р и мл ян
1 0 , 1 -10
Браття, бажання мого серця і молитва моя до
Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу,
що вони мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не розуміючи Божої справедливости
і шукаючи установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону
- Христос, на виправдання кожного, хто вірує.
Мойсей бо пише про праведність, що від закону:
Той, хто його виконує, буде ним жити. Справедливість же, що від віри, так говорить: Не кажи
у твоїм серці: Хто зійде на небо, тобто Христа
додолу звести, або: Хто зійде в безодню, тобто
Христа з мертвих вивести. Що, отже, вона каже?
Близько тебе слово: в твоїх устах і в твоїм серці,
тобто слово віри, що ми проповідуємо. Бо коли
ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса
і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив
Його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується
на оправдання, а устами визнається на спасіння.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний: (г.4) Світлую воскресення
проповідь* від ангела взнавши, Господні учениці,* і прадідне осудження відкинувши,* апостолам, хвалячися, мовили:* Повалилася смерть,
воскрес Христос Бог,* даруючи світові велику
милість.
Слава: Кондак воскресний: (г.4) Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів
земнороджених* і врата адові .сокрушив,* і як
Владика* воскрес тридневний.
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.

Продовження з 1-ої сторінки

А це насправді не так. Ми сильні! Ми сильні у Христі. І саме тоді, коли Його світло обіймає нас, –
саме тоді будь-які сили зла не зможуть нами опанувати. Ми лише повинні відкритися для Бога,
мобілізувати свої внутрішні ресурси. І будь-яка наша сповідь, а тим більше – причастя Святих
Христових Таїн допомагають змити з нас зло страху, закомплексованости, допомагають
відкрити той духовний потенціял, яким ми володіємо, – те, що називається образом і подобою
Божими. І сповідь, і причастя допомагають відкрити ті дари, які Христос дав кожному з нас через
таїнства хрещення і миропомазання.
Ми сильні. Ми можемо бути переможцями. І Христос прийшов як переможець темряви і зла,
аби і нас вести разом із Собою. Вести не до поразки, а до перемоги – до перемоги, увінчаної
воскресінням.
Тож, слухаючи сьогодні розповідь про зустріч Самого Спасителя із гадаринськими біснуватими,
не забуваймо про необхідність кликати Його собі на допомогу, запрошувати Його в своє життя,
створювати постійний простір присутности Христа у нашому повсякденні. А створювати його
ми можемо своєю молитвою, своїм побожним життям. Не лінуймося повсякдень прибирати від
всілякого бруду нашу внутрішню оселю так, як прибираємо своє житло.
Хай же і сьогоднішнє євангельське читання послужить настановою для кожного з нас та
імпульсом у вдаванні до сили Божої ласки, здатної оновити, підтримати, освіжити наші внутрішні
сили, для яких тоді не страшними стануть ніякі сили зла. Амінь
А це насправді не так. Ми сильні! Ми сильні у Христі. І саме тоді, коли Його світло обіймає нас, –
саме тоді будь-які сили зла не зможуть нами опанувати. Ми лише повинні відкритися для Бога,
мобілізувати свої внутрішні ресурси. І будь-яка наша сповідь, а тим більше – причастя Святих
Христових Таїн допомагають змити з нас зло страху, закомплексованости, допомагають
відкрити той духовний потенціял, яким ми володіємо, – те, що називається образом і подобою
Божими. І сповідь, і причастя допомагають відкрити ті дари, які Христос дав кожному з нас через
таїнства хрещення і миропомазання. Ми сильні. Ми можемо бути переможцями. І Христос
прийшов як переможець темряви і зла, аби і нас вести разом із Собою. Вести не до поразки, а до
перемоги – до перемоги, увінчаної воскресінням. Тож, слухаючи сьогодні розповідь про зустріч
Самого Спасителя із гадаринськими біснуватими, не забуваймо про необхідність кликати Його
собі на допомогу, запрошувати Його в своє життя, створювати постійний простір присутности
Христа у нашому повсякденні. А створювати його ми можемо своєю молитвою, своїм побожним
життям. Не лінуймося повсякдень прибирати від всілякого бруду нашу внутрішню оселю так, як
прибираємо своє житло. Хай же і сьогоднішнє євангельське читання послужить настановою для
кожного з нас та імпульсом у вдаванні до сили Божої ласки, здатної оновити, підтримати,
освіжити наші внутрішні сили, для яких тоді не страшними стануть ніякі сили зла. Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Приповідки
притчі мудрих 17-29; і гл. гл. 23-24;

17 Прихили вухо та слухай слова мудрих,
приверни твоє серце, щоб їх збагнути, 18 бо
приємно буде, коли їх ховатимеш у собі; нехай
разом установляться на устах у тебе. 19 Щоб
у Господі було твоє довір'я, я об'явлю їх тобі
нині, - власне тобі. 20 Чи я тобі не писав тричі
про раду та науку, 21 щоб ти спізнав певність
слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які
тебе посилають? 22 Не грабуй убогого тому,
що він убогий, і не натискай злиденного при
брамі. 23 Господь бо боронитиме їхні справи
і забере життя в тих, що їх ограбують.
24 З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься,
25 щоб не навчився й сам стежок їхніх, щоб не
поклав петлю на свою душу. 26 Не будь як ті,
що зобов'язуються, що за довги ручаться;
27 як не матимеш чим заплатити, чому б він
мав твою постіль брати від тебе? 28 Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели.
29. Чи ти бачив спритного у своїй роботі?
Такий стоятиме перед царями, він не буде на
послугах у темних.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Прощавай своїх ворогів, але імена про всяк
випадок записуй.
ТАЄМНИЦІ ЛИСТІВ ПОНТІЯ ПИЛАТА:
ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО?
Існує цілий ряд апокрифічних писань, об’єднаних
назвою «Цикл Пилата». Ці тексти доповнюють
один одного, включаючи в себе давніші і порівняно пізні уривки. Вчені припускають, що основним ядром цих писань є християнські тексти
другого століття, що розповідають про страждання, смерть, зішестя в пекло і воскресіння
Ісуса Христа, об’єднані загальною назвою Acta
Salvatoris. До них поступово додавалися інші
твори, в тому числі й замітки Пилата про те, що
сталося з Ісусом Христом, і про покарання його
самого і юдеїв за страту невинного. «Цикл Пилата» включає в себе сім творів.
«Діяння Пилата» існують в двох грецьких списках, одному сирійському, одному коптському,
одному вірменському і двох латинських. Можна

припускати, що вони були відомі святому Юстину і Тертуліану. Вчені також вважають, що
спочатку текст був написаний арамейською. Він
був виявлений в V столітті якимось Енієм, переведений на грецьку і став джерелом для наступних версій.
«Зішестя Христа в пекло» – це апокриф, який
в деяких списках, наприклад, латинських, слідує
за «Діяннями Пилата». Текст сходить до кінця
I століття після Різдва Христового. Він передає
розповідь двох воскреслих, які були свідками
зішестя Ісуса Христа в лімб.
У латинському списку XIII або XIV століття наводиться лист Луція Лентула, імовірно попередника Пилата, адресований римському Сенату.
Наступний апокриф з «Циклу Пилата» – це якраз
«Послання Пилата». Воно збереглося в декількох латинських манускриптах. Автор і дата не
встановлені. Це послання відоме також як «Другий лист Пилата» до Тиберія, тобто воно передбачає існування першого. У ньому Пилат просить вибачення за те, що він повинен був засудити Ісуса, пояснює, що його змусили так
вчинити юдеї, які одностайно хотіли смерті Ісуса.
Розповідається, що цю смерть супроводжували
небачені раніше чудеса. У посланні стверджується також, що тим самим він хотів уникнути
бунту і врятувати авторитет імператора.
«Анафора Пилата» («Возношення Пилата»),
відома також під назвою «Лист Пилата Кесарю»,
– це звіт Пилата імператору Тиберію про те, що
сталося в Палестині з Ісусом з Назарету. Існують дві грецькі версії послання. У ньому Пилат
пише, що юдеї передали йому Ісуса, звинувативши Його особливо в порушенні суботи.
«Парадокс Пилата» – це ніби продовження «анафори», приписуване тому ж невідомому автору.
Нарешті, остання частина з «Циклу Пилата» –
«Помста Спасителя» – збереглась в декількох
латинських манускриптах невідомого авторства.
Судячи з усього, текст сходить до часу прав
ління імператора Клавдія.
ПРО МОЛИТВУ
Коли дивишся на небо і роздумуєш про красу
зір, тоді молися Господеві видимого світу, молися великому Творцеві всесвіту, що все премудро створив... Коли бачиш, що кожне живе
створіння потонуло у сні, тоді знову молися до
Того, що навіть проти нашої волі перериває нам
нашу працю сном і після короткого відпочинку
дозволяє нам знову повернутися до повних сил.
св. Василій Великий

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІІ)
Бажають повінчатися: Наталія Марія Черник,
греко-католичка, стану вільного, парафія у Щецинку, та Петро Вуєк греко-католик, стану вільного, катедральна парафія у Перемишлі.

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

ПОДЯКА
Сердечно дякуємо п. Михайлові Вовкові, п. Ірині
Крупі та п. Анні і Олегу Романишинам за пожертви на відбудову Народного дому розміром
1000 зл. і 200 CAD складені в пам'ять рідної
Мами - бл. пам. Марти Вовк. Щире спаси Боже
за Вашу пам'ять.
ОУП у Перемишлі
Громадський комітет відбудови
Народного дому в Перемишлі

ПОДЯКА
Складаємо щиру подяку всім, які включилися до
проведення заходів "замість Ночі на Івана Купала", що пройшли у минулу неділю, 2 липня.
Дякуємо за присвячений час, заангажованість,
жертвенність і спільну працю.
ОУП у Перемишлі


Слова великої вдячності всім хто брав участь
у парастасі та похороні нашої Мами

св. п. Марти Вовк
В особливий спосіб складаємо подяку Преосвященному Митрополиту Євгенові Поповичу та сеньору Архиєпископу Іванові Мартиняку за очолення Літургії, отцю пароху митрату Богданові
Степану, отцям та сестрам Служебницям з Екуменічного Дому Суспільної Опіки в Пралківцях.
Дякуємо теж тим хто духовно нас підтримував
у важкий для нас час та дні журби і смутку
з Польщі, України та Канади.
Бувшим парафіянам о. Дарія зі Щеціна, Старгарду Щецінського та Голеньова. Друзям з Перемишля. Родині.
Сотвори їй Господи вічну пам’ять!
Дочка Ірина Син о. Дарій та Михайло

6-а НЕДІЛЯ - 16.07.2017 – глас 5
Св. мч. Якинта.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
5-а НЕДІЛЯ - 09.07.2017 – глас 4
Прп. Давида, що в Солуні.

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 - 10.07.2017
Прп. Самсона странноприємця.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ВІВТОРОК - 11.07.2017
Перенесення мощів свв. безсребреників Кира й Йоана.

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

СЕРЕДА - 12.07.2017
+ Свв. славних і всехвальних, і первоверховних
апп. Петра й Павла.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.30 – Молебень
9.00 - Служба Божа
17.00 - Служба Божа

ЧЕТВЕР - 13.07.2017
+ Собор свв. славних і всехвальних дванадцяти
апостолів.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

П'ЯТНИЦЯ - 14.07.2017
Свв. безсребреників і чудотворців Косми і Дам'яна.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

СУБОТА - 15.07.2017
+ Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці у Влахерні.

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
17.00 – Божественна Літургія
ПЕТРОВИЙ ГРІШ
Збірка (таца) яку проведемо в день Свв. Верховних Апостолів Петра і Павла буде призначена на
потреби Святішого Отця. Заздалегідь дякую за
Вашу підтримку благородних дій Апостольської
Столиці.
ВСЕЦЕРКОВНА ПРОЩА НА ГОРУ ЯВІР
В нашій парафії організуємо прощу автобусом на урочистості 21 липна (п’ятниця) на
Гору Явір. Виїзд вранці о год. 5.00. Кошт 50 зл.
Охочі особи просимо записуватися і вплачувати гроші 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».

УСІМ НАШИМ ПАРАФІЯНАМ
БАЖАEМО
ПРИЄМНОГО ЛІТНЬОГО
ВІДПОЧИНКУ
Наступне число Вісника
після літніх вакацій
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