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МАТЕРІ БОЖОЇ НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ
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Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
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Євангеліє
в і д М а т ея
8 , 2 8 - 9, 1
(Недільна)

Одного разу, колиІсус прибув на той бік, 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? Прийшов єси сюди,
щоб нас мучити перед часом?
Оподаль же від них паслося велике стадо свиней.
Біси попросили його:
– Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо
свиней.
Ідіть! – сказав їм.
І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо
кинулося з кручі в море й утопилось у хвилях. А
пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли, і
про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові
назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб
відійшов з їхніх околиць.
Сівши у човен, він переплив і прибув у своє місто.

Ап ос тол
до Р и мл ян
1 0 , 1 -10
(недільний)

Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога
за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони
мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не
розуміючи Божої справедливости й шукаючи
установити свою власну, вони не покорилися
справедливості Божій. Бо мета закону – Христос,
на оправдання кожного, хто вірує.
Мойсей про праведність, що від закону, пише: 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 звести додолу,
або: хто зійде в безодню?, тобто щоб вивести
Христа з мертвих. 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.

ЄВАНГЕЛІЄ
СВЯТА МАТЕРІ БОЖОЇ НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ
Євангеліє від Луки 10, 38-42; 11, 27-28.

В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка,
Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї
сестра, що звалася Марія; ця, сівши в ногах
Господа,
слухала
його
слова.
Марта
ж
клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона й
каже:
– Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила
мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла.
Озвався Господь до неї і промовив:
– Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про
багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу
частку, що не відніметься від неї.
27. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос
з-між народу і сказала до нього:
– Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе
кормили. 28. Він озвався:
– Щасливі ті, що слухають слово Боже і зберігають
його.

З нагоди іменин,
які припадають 7 липня,
сердечно вітаємо
архиєпископа
кир Іоана (Мартиняка),
зичимо Вам, щоб Господь
дарував здоров’я,
зміцнення Ваших тілесних
сил, і допомогав Вам
дальше служити
нашій Церкві.
На Многая Літа Владико!
Отці та вірні Архикатедральної парафії
св. Івана Хрестителя у Перемишлі

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ НА НЕДІЛЮ
ТА СВЯТО МАТЕРІ БОЖОЇ НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ
Тропар, глас 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.
Тропар, глас 7: Богомати і Діво,* твою славу величаємо,* твоєї помочі благаємо,* твою чудотворну ікону
почитаємо.* Ти – Мати благодати,* ти – надія світу,* нашими молитвами не погорди в наших нуждах,* і від
усіх бід ти нас звільни.
Слава: Кондак, глас 4: Спас і Ізбавитель мій* із гробу як Бог* воскресив від узів земнороджених* і врата
адові .сокрушив,* і як Владика* воскрес тридневний.
І нині: Кондак, глас 6: Мати наша, Неустанна Помоче,* дай нам в турботах довір’я, в болях – полегшу,* в
скорботах – потіху, в боротьбі – поміч.* Подай християнам з’єднання, церковним служителям – ревність,*
грішникам – прощення, праведним – витривалість,* вмираючим – спасіння,* душам в чистилищі очищення і
вічну славу випроси.
Прокімен, глас 4: Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1).
Прокімен, глас 3, пісня Богородиці:
Величає душа Моя Господа і возрадувався дух Мій у Бозі, Спасі Моїм. (Лк 1, 46-47)
Стих: Бо зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо віднині ублажать Мене всі роди. (Лк 1, 48)
***
Алилуя, глас 4: Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости (Пс.44,5).
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє (Пс. 44, 11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті народи (Пс 44,13).
***
Замість Достойно, приспів:
Величай, душе моя, Матір Божу Неустанної Помочі.
Ірмос, глас 8: Під Хрестом почули ми слова розради,* що ти є мати наша, а ми діти твої.* Тому,
зібравшись нині, просимо всі щиро:* візьми під неустанний свій покров Церкву і народ наш,* ми ж бо з
вірою і любов’ю* тебе як Матір Неустанної Помочі величаємо.
Причасний, глас 4: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
.

ІЗ РОЗДУМІВ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА
АЛЕКСІЙЧУКА
Рм. 10, 1–10. «Моя молитва до Бога за них,
щоб вони спаслися»
Є особи, які дорогі нашому серцю, ми за них
турбуємось, дбаємо, переживаємо, щоб вони
були щасливі, здорові, що б все добре у них
було в житті. Але життя, яким би воно не було –
чи більше труднощів, чи менше, чи більше
вигод, чи менше – воно закінчиться, і перед
нами буде вічність. Тому в житті важливо
найперше дбати про освячення і спасення наше
як і кожної людини.
На силу ми не можемо когось спасати і
освячувати. Але важливий для нас є інструмент,
на який вказує апостол і чим можемо допомогти
для них, це – молитва. Маємо пам’ятати в
молитві тих людей, яких Бог поставив на
нашій життєвій дорозі, взивати до Господа,
щоб вони провадили життя досконале, щоб
вони ішли дорогою спасення.

Мт. 8, 28 – 9, 1. «І почали кричати: ”Що нам і
Тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб
нас мучити перед часом?”»
Христос ходив Гадаринським краєм і не
звертався ні до кого, хто не потребував Його. А
тут двоє біснуватих самі дають про себе знати,
самі виявляють себе і свій стан. Це показує дуже
надважливу річ для кожного з нас. Христос був
Богом, отже, був святим. І ця Його святість не
давала злим духам почуватися комфортно, тому
вони виявляли себе.
Так само і в нашому житті: що більше будемо
прямувати до досконалості і ставати святими, то
більше будемо змінювати світ, впливати на тих
чи інших людей, їхні недоліки, вади, також на
ситуації чи проблеми, які є навколо нас. Дуже і
дуже важливою є праця над собою, переміна
себе, зростання в досконалості, у святості. Коли
ми самі змінимось, то тоді ми навіть мимоволі
будемо навертати, преображувати, зцілювати
інших навколо себе. Отже, праця над собою –
важлива річ не лише для нашого власного
спасення, а для спасення цілого світу!

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІІ)
Бажають повінчатися наречені:
ЮСТИНА СТАБРИН, Греко-католицька Парафія
Блаженного Миколая Чарнецького у Варшаві і
МІХАЛ КЛОС, Римокатолицька Парафія Святої
Родини у Кракові.

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (І)
Бажають повінчатися наречені:
ДАРІЯ
ДАНІЛЕЦ
Греко-католицька
Архикатедеральна парафія у Перемишлі і МИХАЙЛО
ЯРОСЛАВ ШАХМАТ, Греко-католицька Парафія
св. Михайла у Щецінку.

ПОДЯКА
Складаємо щиру подяку Високопреосвященному
Архиєпископові Кир Йоану Мартиняку та Отцю
Митрату
Богданові
Степану
–
парохові
Архикатедрального Собору св. Івана Хрестителя,
за похоронні Богослужіння, а також панам
Ярославові Вуйціку, Іванові Шумаді, Юрієві
Левосюку, Михайлові Пульковському за музичну
оправу. Дякуємо родині, всім приятелям, сусідам,
знайомим за численну участь в останній дорозі
нашої
мами
блаженної
пам’яті
Ярослави
Левчишин.
Нехай Господь Бог Усім сторицею винагородить.
Дочка Ольга з чоловіком, внуки і правнучки

КОНЦЕРТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ
У неділю 1 липня о 18:00 Запрошуємо до Народного дому на концерт класичної музики у виконанні музикантів Львівської Музичної Академії
ім. М. Лисенка: Тараса, Модеста і Лева Менцінських та Романа Марченка (віолончель, скрипка,
фортепіано) Артисти є переможцями музичних
фестивалів в Україні і Польщі. У виконанні музикантів прозвучать твори українських та західних
композиторів. Квитки 15 зл. Учні, студенти безкоштовно. Сердечно запрошуємо!
ОУП у Перемишлі
і Музична Академія ім. Лисенка

25-ліття парафії в Оструді
Депортованим хуртовиною операції «Вісла» в
околиці міста Оструда (сьогодні ВармінськоМазурське воєвідство) колишнім мешканцям
Сяніччини, Ярославщини, Любачівщині та інших
регіонів давньої південно-східної Польщі спочатку
заборонено було в ньому оселюватися чи шукати
тут постійної роботи. Для виселенців (людей іншої
категорії) було призначене село і тяжка праця на
ріллі.
Проте часи змінюються. У п’ятдесятих роках
минулого століття мабуть важко було думати про

світле прийдешнє. А нашим виселенцям передусім
бракувало рідної Церкви та душпастирської опіки.
Офіційно немов усіх нас зовсім не було, то й
потреб, зокрема душевних, не повинні ми мати.
Однак вірянами, у якійсь мірі на підпільних
засадах, заопікувалися двох отців: о. Менцінський і
о. Котис, які приїхали сюди після звільнення з
концтабору в Явожні.
Тиха, виношувана десь у глибині душі, думка про
власну, греко-католицьку парафію та храм врешті
стала здійснюватися. Допомогли в цьому зміни, які
сталися в країні наприкінці 1980-тих років.
Декретом Владики Івана Мартиняка за 1 червня
1993 р. в Оструді була заснована греко-католицька
парафія Введення в Храм Пресвятої Діви Марії.
Обов’язки пароха обняв, покійний сьогодні, о.
Євген Кузьмяк. Літургії були служені у місцевому,
гостинному римо-католицькому костелі отців
Салезіян. Громада вирішила, що збудує власний
храм.
У суботу 23 червня острудзька спільнота
відзначила ювілей 25-ліття. Спільнота невелика.
Вона нараховує всього лише близько 50 родин,
проте активних, бо сьогодні мають вже власну
церкву й до того повністю обладнану. Опікується
нею й паствою о. Ярослав Гостинський.
З нагоди празника парафію відвідав ПеремиськоВаршавський Митрополит Євген Попович. У слові
до
згромаджених
у
храмі
священиків,
представників адміністрації, запрошених гостей,
вірян Митрополит зокрема відзначив: Сьогоднішній
день – це радісний день. Це свято, в якому
тішимиося тим, що маємо, нашими досягненнями.
Сьогодні маємо час зведення підсумків важкої
праці, яку ви тут, в Оструді, спільними силами, під
проводом ваших парохів здійснили. Радіємо разом
з вами. Бачу плоди вашої копіткої праці,
новозбудований храм і діти, що були вже тут в
ньому охрещені. Ми вдячні Всевишньому і дякуємо
Йому, бо дійсно маємо за що дякувати. Коли так
глянемо у минуле, задумаємося над усім, що ми
пережили і тут, в Оструді, й інших парафіях, що
переживаємо, що діється з нашим народом,
справді, маємо за що дякувати Богу. Як читаємо
гіркі спогади наших рідних, що пережили жах
вигнання, коли слухаємо спогадів захисників
східних окраїн України, не хоче віритися, що ми
пройшли й надалі переходимо такі тяжкі
випробування. Але тут треба усвідомити собі
неймовірне явище – ми ніколи на здаємося…».
(бт)

6-а НЕДІЛЯ – 08.07.2018 – глас 5
Св. прпмчц. Февронії.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ

5-а НЕДІЛЯ – 01.07.2018 – глас 4
Матері Божої Неустанної Помочі.
Св. мч. Леонтія.

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 - 02.07.2018
Св. ап. Юди, брата Господнього по плоті.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ВІВТОРОК - 03.07.2018
Св. свщмч. Методія, єп. Патарського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

СЕРЕДА – 04.07.2018
Св. мч. Юліяна Тарсійського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ЧЕТВЕР – 05.07.2018

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
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
У суботу 7 липня запрошуємо на храмовий
празник Різдва св. Івана Хрестителя. В цей день
відбудуться дияконські свячення семінариста
Григорія Пацана. Це також день Ангела
Архиєпископа Івана.
Порядок богослужень:
п’ятниця – 6 липня
17.00 – Велика Вечірня з Литією
субота – 7 липня
9.00 – Святкова Утреня
10.00 – Архиєрейська Свята Літургія і Водосвяття.

КОНЦЕРТ ЗАМІСТЬ НОЧІ НА ІВАНА КУПАЛА
У суботу 7 липня в Народному домі відбудеться
концерт замість Ночі на Івана Купала. У програмі
виступи народних колективів з України і Польщі.
Початок о 16:00, опісля приблизно від 18:00 пікнік
для громади на вулиці Баштовій.
Сердечно запрошуємо до участі!
ОУП у Перемишлі

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції немає. Найближча репетиція, у парафіяльному залі (над церквою),
у середу 4 липня о год. 18.00. Запрошуємо.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ
В першу пятницю місяця відбудуться відвідини
хворих з Найсвятішими Тайнами (6 липня).

Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

П'ЯТНИЦЯ – 06.07.2018
Св. мчц. Агрипіни.

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

СУБОТА – 07.07.2018
Різдво пророка, Предтечі і Хрестителя
Господнього Йоана.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
9.00 – Святкова Утреня

10.00 – Архієрейська Божественна Літургія –
Храмовий Празник, дияконські свячення.

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ ЗА МІСЯЦЬ ЧЕРВЕНЬ
Агафія Скалій – 100 зл.
Агафія Мазуркевич – 50 зл.
Катерина Козак – 100 зл.
Ярослава Левчишин – 100 зл.
Стефан Бабицький – 300 зл.
Ярослав Мельник – 100 зл.
Жертводавцям сердечно дякуємо!
Греко-Католицький Церковний Вісник - Бюлетень
Архикатедральної Парафії св. Івана Хрестителя в Перемишлі
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