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В той час, як увійшов Ісус в човен, Він переплив
і прибув у своє місто. І от принесли до Нього
розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши
їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, відпускаються тобі гріхи твої. Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже: Чого лукаве
думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: Відпускаються твої гріхи чи сказати, встань і ходи.
Та щоб ви знали, що Син Людський має владу
на землі відпускати гріхи каже розслабленому:
Встань, візьми твої ноші і йди до свого дому.
Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку
владу людям.

Браття, маємо, згідно з даною нам благодаттю,
різні дари: коли дар пророцтва, виконуємо його
мірою віри; хто має дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає; хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає - у простоті; хто
головує - дбайливо; хто милосердиться - з радістю. Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте
зло, приставайте до добра. Любіть один одного
братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, духом
горіть, Господеві служіть; веселі в надії, в горю
терпеливі, в молитві витривалі; святим у потребах помагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас переслідують; благословляйте, а не проклинайте.

ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
Тропар воскресний, (г.5): Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на спасення

наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і смерть
перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресенням своїм.
І Предтечі, (г.4): Пророче і предтече пришестя Христового,* достойно звеличати Тебе не в силі
ми, що любов’ю Тебе почитаємо,* бо неплідність матері і отча безгласність розрішилися
славним і чесним твоїм різдвом* – і воплочення Сина Божого світові проповідується.
Кондак воскресний, (г.5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив Ти як всесильний,*

умерлих як Творець воскресив з собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і Адам від клятви
ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи.
Слава: Кондак Предтечі, (г.3): Перше неплідна днесь Христового предтечу родить* і він є

сповненням усякого пророцтва,* бо кого пророки проповідували,* на того він у Йордані руку
поклав.* Явився Божого Слова пророк, проповідник, разом і предтеча.
і нині: Богородичний, (г.5): Радуйся, двері Господні непроходимі,* радуйся, стіно і покрове тих, що

прибігають до Тебе,* радуйся, пристане, бурями не навіщувана* і подружжям незаймана, що
родила плоттю Творця твого і Бога.* Молитись не переставай за тих, що оспівують* і
поклоняються різдву Твоєму.
Прокімен, (г.5): Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.
Алилуя, (г.5): Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину твою устами
моїми.
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина твоя.

Ми нічого не знаємо про розслабленого. Він залишився невідомим на ім’я. Ми не знаємо, чи був він
справді людиною побожною, чи раніше часто ходив у синагогу, чи читав Тору. Знаємо тільки одне:
він приходить до Христа без комплексів переваги, зверхности. Він приходить як прохач. І хоч він
не може фізично схилитися перед Христом, він схиляється перед Його силою духовно. Він нічого
не вимагає, тільки просить зцілення. І через те дістає і зцілення, і прощення провин (Мт. 9:2).
Як же натомість інакше поводять себе книжники! Вони, прискіпливо – уважно спостерігаючи за
тим, що чинить Ісус, намагаються з висоти свого становища й освіти визначити, відповідає Він
чи ні їхнім уявлення про Месію. Вони пристосовують Його образ до цінностей, які сформувалися у
їхній уяві, тобто в цьому світі. І, бачачи, як у чомусь Він не відповідає цим стереотипам, згорда
відкидають Його: хто Він такий, щоб прощати провини(Мт. 9:3)?!
Ці два типи поведінки кожен із нас випробовує у своєму житті: в житті повсякденному – в
стосунках з оточенням, і у духовному житті – в Церкві. Бо часто ми підходимо до будь-кого з
нашого оточення з позиції власної самодостатности, визнаючи себе вищими за цю людину і
здатними її судити. Ми приймаємо або не приймаємо цю людину на тій підставі, відповідає вона
чи ні нашій власній системі стереотипів або тим вартостям, які пропонує нам довколишній світ.
І навіть коли ми приходимо до церкви фізично або йдемо до Христа духовно, як часто в нас
раптом прокидається оце рабіністичне прагнення пристосувати уявлення про якусь людину до
нашої системи вимірів! Ми хочемо вмістити кожну людину в уявну рамку відповідности чи
невідповідности цінностям цього світу. Але Сам Христос часто не відповідає цим цінностям
світу! Адже Він не йде до багатих, не відзначається вродою, про яку б писали, не має великої
фізичної сили. З погляду світу Він – немічна, звичайна людина. І саме це є випробовуванням для
кожного з нас…
Бо Христос вчить нас випробовувати свою любов до Бога на кожному нашому ближньому, на ось
такому непомітному для загалу розслабленому. І Христос дає приклад цієї любови. Він навіть не
чекає, коли Його попросять про щось. Він вирушає назустріч розслабленому, зціляє його і дає
йому прощення.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Мудрості
Спізнання розумом Бога 1-9; божки 10-16;
ідолопоклонство 17-19

1 Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали
пізнати Сущого, і, розважаючи над творами, не
дійшли до впізнання Майстра, - 2 лише вогонь
або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду, або світила небесні
вважали за богів, правителів світу. 3 А якщо,
красою їхньою захоплені, вони взяли їх за богів,
то нехай знають, скільки їхній Володар кращий,
бо сам Творець краси творив їх. 4 Якщо ж сила
та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть,
наскільки могутніший той, який витворив їх. 5 Бо
з величі та краси створінь через уподібнення
можна дійти до пізнання Творця їх. 6 Однак, вони
лиш на легкий заслугували докір: можливо бо,
що вони блудять, шукаючи Бога й бажаючи його
знайти; 7 бо живучи посеред його творів, досліджують їх пильно і стають полоненими їхнього
вигляду, бож те, що вони бачать, - гарне. 8 Але й
вони не є виправдані, 9 бо якщо вони змогли
стільки знати, щоб спромогтись досліджувати
світ, то чому раніше не знайшли Володаря його?
10 Нещасні вони, бо їхні сподівання - в мертвих
речах: богами назвали діла рук людських, мистецькі твори з золота й срібла, постаті тварин
або нікчемний камінь, -давньої руки роботу.
11 А от якийсь тесля, стявши підхожу деревину,
вміло здирає з неї всю кору кругом і, обробивши
вправно, виробляє посуд, корисний для хатнього
вжитку. 12 Відпадки, що лишаються з роботи, він

уживає, щоб зготувати страву, - і ось він ситий.
13 А те, що зостанеться з відпадків, і ні на що
нездатне, - якесь криве дерево, повне ґудзів, взявши, різьбить він, щоб щось робити на дозвіллі, вдосконалює його під час спочинку, уподібнює його людській подобі. 14 або вподібнює його
якійсь тварині, обмазує циноброю, а зверху червонить красилом, замащує усякий ґандж на ньому; 15 робить йому й домівку, гідну його, і ставить у стіні, прикріпивши цвяхом. 16 Отак заздалегідь він дбає, щоб воно не впало, бо знає,
що само собі не може дати ради, - це ж бо тільки
подоба, і їй потрібна поміч. 17 А коли він чи за
майно, чи за своє одруження, чи за дітей молиться до нього, не стидається до бездушного
промовляти, а й по здоров'я до безсилого взиває. 18 Він у мертвого життя благає, допомоги
просить у того, який - сама кволість, за подорож
щасливу того, хто ногами послуговуватися не
може, 19 за зиск, роботу та за успіх ручної праці,
він просить сили в того, що в руках безсилий.
ІЗ РОЗДУМІВ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА
Наше життя є таким, що ми, всі люди вражені
первородним гріхом,завдаємо болю, кривди, терпінь, страждань одні одним. Але маємо завжди,
щоб не ставалось і хто б нам не завдавав болю,
з відкритістю, доброзичливістю, з приязністю ставитись до кожної людини. Бо ж кожен з нас шукає цієї приязні та любові від інших. Будьмо
певні, що так як ми робимо іншим прикрості,
однак самі очікуємо прощення і любові, так і ті,
що кривдять нас, шукають того самого і на те
сподіваються. Часто, коли подивитись на наше

життя, то в наших стосунках бракує просто
людськості, щоб ми були людьми до кожної людини. Почнімо з себе, навіть якщо нам не будуть
одразу відповідати взаємністю. Бо як будемо
поводитись, як Божі діти, то будемо мати ще
більшу нагороду – від нашого Отця.
ПАПА ДЯКУЄ УГКЦ
ЗА СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЦЕРКВИ
3 липня, у домі Святої Марти у Ватикані, відбулась
зустріч Блаженнішого Святослава із Святішим
Отцем Франциском. Зустріч відбулась з ініціативи
та на прохання Глави УГКЦ з нагоди відзначення
ювілею 1030-річчя Хрещення Русі-України.
Глава УГКЦ Патріарх Святослав розповів Папі
Франциску про мученицький шлях свідчення УГКЦ,
який став “свідченням єдності Христової Церкви
першого тисячоліття з часу Хрещення святого
Володимира та особливим свідченням мучеників
та ісповідників за церковну єдність у XX столітті”.
“Цей мученицький шлях нашої Церкви є визнанням
особливої місії наслідників апостола Петра як
видимих служителів єдності Христової Церкви”, –
наголосив Глава УГКЦ у розмові із Святішим Отцем. В ході розмови Глава УГКЦ торкнувся теми
так званого уніатизму. Він пригадав, що УГКЦ ще
у 1993 року пережила процес рецепції Баламандської угоди та, відповідно, відкидає уніатизм
як метод у досягненні єдності в Христовій Церкві.
“Зокрема, очевидним є той факт, що найбільшим
актом уніатизму у ХХ ст. був Львівський псевдособор 1946 р. Закиди в сторону УГКЦ щодо
уніатизму через її активну екуменічну позицію та
намагання шукати шляхи для єднання з православними є нічим іншим, як маніпулюванням істиною. Східні Католицькі Церкви самі в собі не є
“якимось методом”, але живими членами Христової
Церкви, які не лише мають право на існування, але
покликані до місйної та євангелізаційної діяльності”, – наголосив Блаженніший Святослав.
Папа Франциск, зі свого боку, подякував Українській Греко-Католицькій Церкві за її мучеництво
“як ісповідь християнської віри та свідоцтво того,
що намісник апостола Петра має особливу місію
служіння єдності між християнами”. Він запевнив
свою підтримку УГКЦ та висловив вдячність за її
динамічний розвиток і екуменічну відкритість.
Святіший Отець погодився, що будь-які закиди
в сторону УГКЦ щодо уніатизму є абсолютно безпідставними. Він також подякував УГКЦ за її активну
участь у розбудові українського суспільства на
засадах соціальної доктрини Католицької Церкви,
її невтручання в політичний процес та плекання
справжнього християнського патріотизму, який в жодному випадку не можна інструменталізувати чи
маніпулювати ним в досягненні певних церков них
чи ідеологічних цілей.
Папа Франциск високо оцінив дистанціювання
УГКЦ від крайнього націоналізму та засудження
нею фактів ксенофобії і расизму.
Святіший Отець також висловив свою близькість
до українського народу, який як жертва несправедливої агресії, переживає болючий момент своєї
історії. Він запевнив у своїй молитві та постійній
пам’яті.

Особливу увагу папа Франциск приділив темі
польсько-українського примирення, зокрема в рік
коли обидва народи відзначають ювілей 100 річчя
відновлення своєї державності та 70-ліття волинської трагедії. Він подякував Блаженнішому Святославу за книгу “Діалог лікує рани”, яка, на його думку,
є важливим внеском у зцілення ран минулого
у стосунках між двома народами. Папа підтримав
ідею підготування тексту спільного послання між
РКЦ та УГКЦ в Польщі та в Україні та проголошення св. Папи Івана-Павла ІІ покровителем
українсько-польського примирення.

ПАТРІАРХ СВЯТОСЛАВ РОЗПОВІВ ПАПІ
ПРО МОЖЛИВЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВ’Я ТА ПРО СТАВЛЕННЯ УГКЦ
ДО ЦЬОГО ПРОЦЕСУ
3 липня, під час зустрічі зі Святішим Отцем, особливу увагу Блаженніший Святослав приділив стосункам УГКЦ з іншими Церквами-спадкоємницями
Володимирового Хрещення. Він розповів Святішому Отцеві про болючий факт поділу між православними Церквами в Україні та непоодинокі “ганебні факти інструменталізації Святих Тайн, зокрема Святої Тайни Хрещення, для приниження або
заперечення християнської ідентичності вірних певних конфесій”.
За повідомленням Секретаріату Глави УГКЦ в Римі, під час розмови Блаженніший Святослав ще раз
висловив Святішому Отцеві позицію УГКЦ щодо
перемовин, які ведуться між Православними Церквами та Константинопольським Патріархатом
у справі зцілення поділів та об’єднання українського
православ’я:
“Ми позитивно оцінюємо зусилля щодо подолання
розколу в українському православ’ї. Одночасно вважаємо ці процеси внутрішньою справою православної сторони і в жодному випадку не втручаємося у ці процеси та не беремо участі у їх
проведенні. Ми переконані, що світська влада
повинна забезпечувати необхідні умови для вільного розвитку усіх Церков у нашій державі і неприпустимим з її боку є трактувати будь-яку Церкву
як державну”, - наголосив Глава УГКЦ.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– У кожному з нас спить геній і не спить ідіот.

.
.

7-а НЕДІЛЯ – 15.07.2018 – глас 6
+ Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці у Влахерні.

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

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

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

Дякую усім хористам за черговий рік вашої праці.
Запрошую, до участі у недільних та святочних
богослужіннях, а також на чергові репетиції, які
розпочнемо 22 серпня. Будемо підготовлятися
до Патріяршої Літургії, яка служитиметься, під
час візиту Синоду єпископів УГКЦ до нашого
собору, 9 вересня.
Ярослав Вуйцик

ПРАЗНИК СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА

ПОНЕДІЛОК - 09.07.2018
Прп. Давида, що в Солуні.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

ВІВТОРОК - 10.07.2018
Прп. Самсона странноприємця.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

СЕРЕДА – 11.07.2018
Перенесення мощів свв. безсребреників Кира й Йоана.

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

ЧЕТВЕР – 12.07.2018
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

П'ЯТНИЦЯ – 13.07.2018
+ Собор свв. славних і всехвальних дванадцяти
апостолів.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

СУБОТА – 14.07.2018
Свв. безсребреників і чудотворців Косми і Дам'яна.

6.50 – Божественна Літургія в Пралківцях
7.30 – Божественна Літургія

У четвер 12 липня припадає празник Свв. Апостолів Петра і Павла. Порядок богослужінь святочний. У середу вечером Велика Вечірня з Литією.
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.
ЗАПРОШЕННЯ
Запрошуємо бувших мешканців села Войткова
і околиць та їхніх нащадків та друзів на Службу
Божу і панахиду, яка відбудеться у суботу
14 липня 2018 року. о годині 10.30 в церкві
у Войтковій.
Інформації: Анна Леськів, моб.: 516 132 875
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (ІIІ)
Бажають повінчатися наречені:
Юстина Стабрин, Греко-католицька Парафія
Блаженного Миколая Чарнецького у Варшаві
і Міхал Клос, Римо-католицька Парафія Святої
Родини у Кракові.
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ (IІ)
Бажають повінчатися наречені:
Дарія Данилець Греко-католицька Архикатедральна парафія у Перемишлі і Михайло
Ярослав Шахмат, Греко-католицька Парафія
св. Михаїла у Щецінку.
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