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Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію,
де був Лазар, який був помер і якого воскресив
Ісус. Там отже, справили йому вечерю, і Марта
услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли
з ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого
нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги
Ісуса й обтерла їх своїм волоссям; і наповнився
дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів,
Юда Іскаріот, що мав його зрадити: – Чому не
продано це миро за триста динаріїв і не роздано
бідним? Сказав він так не тому, що піклувався
про бідних, але тому, що був злодій; він мав при
собі калиту і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: – Лишіть її. Вона зберегла те миро на
день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди,
мене ж не маєте завжди. Тим часом багато
юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки
Ісуса ради, але також щоб Лазаря побачити,
якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященики змовилися і Лазара вбити, бо численні юдеї
лишили їх через нього й увірували в Ісуса. На
другий день сила людей, які прийшли на свято,
почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли пальмове
гілля й вийшли йому назустріч з окликами: –
Осанна! Благословен грядий в ім'я Господнє,
цар Ізраїлів! І найшовши осля, Ісус сів на нього,
як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось іде твій
цар верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про
нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був
при ньому, коли він був викликав Лазара з гробу
й воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому
й народ вийшов йому назустріч, бо довідався,
що він учинив те чудо.
.

Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову кажу:
радуйтеся. Хай ваша ввічливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому виявляйте Богові ваші прохання молитвою й благанням з подякою. І мир
Божий, що вищий над усякий ум, берегтиме
серця й думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли
яка чеснота чи яка похвала – про те думайте.
Чого ви навчилися, що прийняли, що почули
та бачили в мені – те чиніте, і Бог миру буде
з вами.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар: (г.1) Спільне воскресення перед Твоїми страстями запевняючи,* з мертвих воздвигнув Ти Лазаря, Христе Боже;* тим-то й ми, як
отроки, знамена перемоги носячи,* Тобі, переможцеві смерти, воскликуємо:* Осанна в вишніх,
благословен, хто йде в ім’я Господнє.
Слава: Тропар: (г.4) Погребавши себе разом
з Тобою через хрещення, Христе Боже наш,*
сподобилися ми безсмертної жизні через Твоє
воскресення* і, заспівуючи, кличемо: Осанна
в вишніх,* благословен, хто йде в ім’я Господнє.
і нині: Кондак: (г.6) На престолі на небі, на
жереб’яті на землі* Тебе носять, Христе Боже;*
ангелів хваління і дітей оспівування прийняв
Ти;* вони кликали до Тебе:* Благословенний
Ти, що йдеш Адама призвати.

Сіоне Божий, горо святая, і Єрусалиме, підведи очі твої
і довкола поглянь на зібраних у тобі чад твоїх:
ось бо прийшли вони здалека поклонитися Цареві твоєму,
- мир на Ізраїля і спасіння народам!
Із 4 пісні Канону Утрені на Вхід Господній у Єрусалим

Настав, нарешті, час страждати, і Йому треба було не ховатися, але зрадити Самого Себе за
порятунок світу. Гляди ж, яка була послідовність страждання. Господь воскресив Лазаря,
зберігши до кінця це чудо, найважливіше всіх інших; внаслідок цього багато стікалися до Нього й
увірували. Від того, що багато хто увірував, збільшилася заздрість ворогів. За сим пішли
підступи проти Нього і Хрест. Народ, почувши, що надходить Ісус, зустрів Його зі славою, без
сумніву, заради чуда над Лазарем, віддаючи Йому честь велику, ніж яка пасувала простій людині.
Блаженний Феофілакт Болгарський нас вчить: Бо приймали Його вже не за пророка, тому що
кому з пророків батьки їхні віддавали таку честь? Тому-то й вигукували: «Осанна!
Благословенний прийдешній в ім'я Господнє!» З цього вигуку ми збагнув, по-перше, що Він Бог, бо
«осанна» означає: «спаси». Так це слово по-грецьки перевели і LXX тлумачів з Пс.117.25. Бо на
єврейській мові читається: «Осанна», на грецькій ж: «о, Господи, спаси!» Спасати - властиво
одному тільки Богу, і до Нього сказано: «спаси нас, Господи Боже наш!».
Святитель Микола Сербський: «Ніхто на цьому світі не щасливий крім того, хто широко
відкрив ворота свого духовного Єрусалима - своєї душі - і прийняв Бога у собі. Безбожник відчуває
себе до відчаю самотнім. Суспільство не проганяє його самотність, але посилює його. А той,
хто вмістив Бога в душі своїй, той і в пустелі не відчуває самотності. Ніхто не вмирає вічної
смертю крім того, в якому помер Бог.»
Сьогодні Небесний наш Владико подай і нам благодать Твою, як раніше подавав єврейським дітям
співати Тобі «осанна» і тим дав можливість пізнавати Твоє Божество. І сьогодні в ці дні приготування, Господи, будь близько біля нас, особливо ж біля тих, хто взиває Твоє ім'я в дусі лагідності та покори, смирення і любові, сподоби ж і нам відчути благодать пришестя Твого, щоб
і мир Божий,що перевершив усякий розум оберігав наші серця і всяке розуміння наше про Тебе,
і так просвіти душі наші, щоб ми з розчуленням і радістю співали Тобі завжди разом з єврейськими
дітьми «осанна». Амінь.
Протоієрей Тарас Огар

СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ — ЧАС СКОРБОТИ,
СТИШЕННЯ, ВНУТРІШНЬОГО СПОКОЮ
ЧИ, МОЖЛИВО, НАПРУГИ І ПЕРЕЖИВАНЬ
Ми наділили найбільші християнські свята —
Різдво і Великдень, сентименталізмом, який
заважає розуміти їхній глибинний зміст.
Зрештою, й страсті Христові сприймаємо крізь
призму того, як тяжко Ісус страждав, які болі
переносив, як за нас терпів, наскільки Йому було
важко.
Богослов Максим Тимо, у Львові, в межах зустрічі
зі Спільнотою молодих подружжів, запропонував три
основні точки «відліку» для усвідомлення значимості для нас жертовності Христа та того, що
маємо робити для того, щоб наслідувати Ісуса.
— Увесь трагізм і гірка іронія останніх земних
днів Ісуса в тому, що Його продають — усі: хто
як міг і за що кому було вигідно.
Архиєреї і священики продали Його за вірність
своїм релігійним переконанням. Вони не могли
уявити собі Месію таким, як був Ісус, бо мали
власне розуміння, яким він має бути.
Понтій Пилат — за збереження стабільності
в суспільстві та за утримання балансу стосунків
між релігією і державою. Він розумів, що Ісус
невинний, але не захотів захистити Його, бо в тій
ситуації, яка склалася, йому було це невигідно.
Воїни продали Ісуса за азарт поглумитися над
беззахисною людиною. Адже їм не казали, як
саме мають бичувати Його, а якщо вірити
свідченням тодішніх авторів, покарання могло
бути дуже жорстоким, а могло бути більш-менш
стерпним. Та, оскільки солдати сприймали Його,
як бунтівника проти кесаря, то застосували
найжорстокішу кару.
Прийнято вважати, що Юда продав Ісуса за
гроші. Та насправді, це досить примітивне трактування. Те, що я досліджував демонструє, що

він продав Христа за власне уявлення про Спасителя. Він хотів бачити Ісуса іншим, ніж Він був:
щоб проявив свою Божественну силу, щоб поборов римських солдатів, щоб на Його захист
зійшли ангели. А Ісус — йде на смерть.
Та й навіть найближчий учень — Петро продав
Ісуса за свій страх, відрікшись від Нього. В ці дні
особливо важливо кожному із нас зрозуміти —
за що я готовий продати Господа: за статус,
захоплення, погану звичку…?
Ісус страждав, щоб ми жили
Другий важливий аспект — Господа багато
разів видають: Юда — Пилатові, той — первосвященикам, вони — римській владі, народ —
солдатам, а ті на глузування і на хрест, а Христос віддає Духа Богові. Ця послідовність свідчить, що Ісус готовий був взяти на себе не
просто якісь окремі гріхи, а відкупити нас від
усієї системи гріха. Його смерть на хресті, всі
страждання — це не окремий момент, а все Його
життя, яке від народження, було пожертвою
задля нас. Тому важливо розуміти, яким чином
Ісус приймає на себе Божу волю. Адже розп’яття
— це остання точка, радикальний крок.
Для нас важливо розуміти, що прийняти Божу
волю — це і є найбільш властиве наслідування
Христа. Ми не можемо повторювати Ісуса в Його
страстях — це неосягненне для нас таїство. Не
стараймося якось емоційно це переживати, співстраждати, бо це для нас неможливо і навіть
некорисно. Ми все одно не проникнемо в глибину Його страждань. Найважливіше виконати
слова Христові: якщо хочеш йти за Мною —
візьми свій хрест і йди. Не вигадуймо собі
особливих подвигів, надзвичайних практик — від
того ми не будемо цінніші для Господа. Прийміть
лише те, що Бог кладе нам на плечі. Ісус не
страждав задля того, щоб ми страждали, а щоб
ми жили повнотою Його життя.

Богопокинутість, як відображення пекла
Ще один важливий момент, що наближає нас
до Великої суботи — Богопокинутість Ісуса на
хресті.
Всі чотири Євангелія зображають життя Ісуса як
нерозривне з Отцем — Він творить все в Його
ім’я. А на хресті настає момент, коли Ісус визнає,
що Отець Його залишив: «Боже мій, Боже мій,
чому Ти покинув мене?». З богословської, екзистенційної точки зору це найбільш трагічний
момент. Адже саме відірваність від Бога є тим,
що називаємо адом (пеклом).
Ісус переживає покинутість Бога, щоб ніхто з нас
в житті більше не відчував цього. Він бере участь
у наших стражданнях, розділяє смерть, приймаючи таку страту, яка на той час була найганебнішою.
Пасха, як переродження
Апогей християнської віри — Пасха. Всі релігійні тексти не зупиняють нас на темі страждань,
а на темі воскресіння. Ісус помер, щоб вивести
нас до нового життя.
Парадоксально, та якщо за Великий піст із
великою кількістю реколекцій, розважань,
сповідей, духовних вечорів, мобілізуємося
духовно, то після Великодня в нас настає
духовне оціпеніння — а що далі? І настає
період стагнації. Хоча насправді, якщо великий
піст — це час відмови від певних речей, переосмислення життя, то Пасха має стати «засвоєнням» цього, християнським переродженням.
В тропарі співаємо, що Христос дарує нам
життя. Ми не можемо його ані заслужити,
внаслідок духовних вправ, молитов, посту чи
випросити — Він настільки нас полюбив, що
дарує його нам: «Я прийшов, щоб ви мали життя
і було його понад міру».
Записала Наталія Павлишин

ВЕЛИКОДНЯ СВІЧКА
Карітас Архієпархії проводить щорічну акцію
"Великодня свічка". Дохід з продажі свічок буде
призначений потреби Карітасу. Ціна свічки 15
зл., свічку можна купити в катедрі після кожного
Богослуження.
ПОКЛОНІННЯ СВЯТІЙ ПЛАЩАНИЦІ
Запрошуємо до молитви при плащаниці у Велику п’ятницю та Велику суботу храм відкритий до год. 22.00.
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ У СВЯТІЙ ЗЕМЛІ
Традиційно, пожертви зложені при Божому Гробі,
передаємо на потреби Церкви у Святій Землі, де
знаходиться Гріб Господній та інші святі місії.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ’ЯРНЯ
Сьогодні каав’ярня зачинена. Запрошуємо після
великодніх свят.

У ТОМИНУ НЕДІЛЮ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ПЕРЕГРИНАЦІЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО
ЙОСАФАТА У НАШІЙ МИТРОПОЛІЇ
З нагоди святкування 325 – ліття відновлення
єдності Перемиської єпархії з Київською
Церквою й Римським Апостольським престолом (1693-2018) у нашій Митрополії в Томину Неділю почнеться перегринація нетлінних
мощей Святого Йосафата (Його рука, яка зберігається у Перемиському Соборі).
Програма – неділя 15 квітня 2018:
8.00 – винесення мощей Святого Йосафата
і Акафіст до Святого Йосафата
9.00 – Архієрейська Божествення Літургія
10.30 – Роздача Артоса і адорація
11.00 – Молебень до Святого Йосафата
11.30 – урочисте переказання мощей
св. Йосафата отцю канцлеру Павлу
Рогуню і вірним парафії Різдва
Пресвятої Богородиці у Хотинці
13.00 – Божествення Літургія в Хотинці
14.30 – 16.00 Адораця (Хотинець)
16.00 – Молебень до Святого Йосафата (Хотинець)
З цієї нагоди у день томиної неділі, у Соборі,
Літургія буде служитися тільки о год. 9.00
і 17.00.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Пожертви на тетрапод в минулому тижні зложили:
1. Марія Загородна – 100 зл.
2. Йоланта і Владислав Войтович – 100 зл.
3. Ярослав Козяк – 200 зл.
Разом на сьогоднішній день зібрано: 11900 зл.
ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
Місяць березень: Геновефа і Тадей Стабрин
– 200 зл., Марія Кудлак – 50 зл., Євгенія і Зенон
Куцаб – 100 зл., Данута і Олександер Бачик
– 600 зл., Марія Баран – 50 зл., Марія і Володимир Мричко – 50 зл., Агафія Мазуркевич
– 50 зл., Анна і Єлисавета – 50 зл., Марія Степан
– 200 зл., Стефанія Дунська – 100 зл., Софія
Зєйло – 50 зл., Ярослав Козяк – 200 зл..
***
У Великому пості традиційно проводимо збірку
на квіти до «Божого гробу». Пожертви можна
вплачувати у пана церківника.
На квіти до Божого гробу: Романа Баран – 60 зл.,
Надія Стойко – 30 зл., Катерина Білас – 100 зл.,
Єлисавета Данилець – 50 зл.,Анна Піпка – 50 зл.,
Марія Гіза – 100 зл., Дмитро Когут – 50 зл., Марія
Загородна – 20 зл., Дарія Данилець – 50 зл.,
Любомира Михалушко – 100 зл., Анна Федьо –
100 зл., Чеслава Сточко – 50 зл., Ольга Маркевич
– 50 зл., Любомира Білянська – 100 зл., Йоланта
Войтович – 100 зл., Йосиф Пусьо – 30 зл., Стефан Сеньків – 50 зл., Богуслав Качмар – 50 зл.,
Наталія Хомик – 50 зл., Ярослав Козяк – 50 зл.,
Андрій Войтович – 100 зл., Данута Лазор – 50 зл..
Разом зібрано 3580 зл..
Усім жертводавцям щире спасибі!

НЕДІЛЯ – 07.04.2018
НЕДІЛЯ ПАСХИ. ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ.
ВЕЛИКДЕНЬ.
Собор архангела Гавриїла.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ – 01.04.2018
6-а Великого посту.
Вхід Господній в Єрусалим. Квітна неділя.
Свв. мчч. Хрисанта і Дарії.

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
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДІЛОК – 02.04.2018
Страсний тиждень. Прп. Отців в обителі св. Сави,
що їх убили сарацини.

6.50 – Літургія Пасхи в Пралківцях
8.00 – Пасхальна Утреня
9.00 – Літургія Пасхи (опісля освячення пасок)
11.00 – Літургія Пасхи в Лучицях
СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК - 08.04.2018
Великодній тиждень. Тиждень загальниці.
Св. Матрони, що в Солуні.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.00 – Утреня
9.00 – Божественна Літургія
17.00 – Божественна Літургія
СВІТЛИЙ ВІВТОРОК - 09.04.2018
Загальниця. Прп. Іларіона Нового. Св. Стефана,
чудотворця.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
8.00 – Утреня
9.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія в Лучицях
17.00 – Божественна Літургія

9.00 – Літургія Передосвячених Дарів

ДУШПАСТИРСЬКІ ЗУСТРІЧІ З ДОРОСЛИМИ
ТА З МОЛОДДЮ

ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК – 03.04.2018

Сьогодні зустрічей немає. Чергові зустрічі після
великодніх свят.

Відвідини хворих. Прп. ісп. Якова, єп. Катанського.

17.00 – Літургія Передосвячених Дарів
ВЕЛИКА СЕРЕДА – 04.04.2018
Св. свщмч. Василія, пресвітера Анкирського.

17.00 – Літургія Передосвячених Дарів
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР – 05.04.2018
Спомин Тайної Вечері. Св. прпмч. Нікона і двохсот
учнів його, з ним замучених.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
15.30 – Утреня Страстей Христових в Пралківцях
17.00 – Утреня Страстей Христових
ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ – 06.04.2018
Спомин святих спасенних Страстей Господа
нашого Ісуса Христа. (Строгий піст).
Прп. Захарії. Св. Артемона, єп. Селевкії Пісідійської.

14.30 – Винесення Плащаниці в Пралківцях
14.30 – Винесення Плащаниці в Лучицях
17.00 – Вечірня з винесенням Плащаниці
20.00 – Єрусалимська Утреня
ВЕЛИКА СУБОТА – 07.04.2018
Благовіщення Пресвятої Владичиці Нашої
Богородиці.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
(опісля освячення пасок)

12.00 – Освячення пасок у Лучицях
12.00 – Освячення пасок у Пралківцях

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
Запрошуємо на репетиції хору, які відбуваються
у парафіяльному залі, у середу о год.18.00.
МАЙСТЕРКЛАСИ ПИСАНКАРСТВА
ДЛЯ МАЛИХ І ВЕЛИКИХ
Сьогодні, год. 15.00, запрошуємо всіх бажаючих до участі в майстеркласах писанкарства
в Народному домі. Кошт 5 зл. від особи.
Сердечно запрошуємо!
ОУП у Перемишлі

КАТЕДРАТІКУМ
Сьогоднішня недільна таца, «катедратікум»,
призначена на потреби архієпархії. У Світлий
понеділок, збірка на Духовну семінарію.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ
З огляду на Велику п’ятницю, відвідини хворих зі Святими Тайнами відбудуться у Великий вівторок - 3 квітня.
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