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1 листопада 2015
Неділя 22-а по Зісланні Св. Духа
Глас 5
Бл. свящмуч. Теодора (Ромжі).
Преп. Йоіла.Св. муч. Уара.
Преп. Івана Рильського.

Архикатедральна Парафія Св. Івана Хрестителя у Перемишлі
www.soborcerkiew.net

Єва нг е л і є
ві д Л ук и
1 6 , 19 -3 1
Сказав Господь притчу оцю: Був один багатий
чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на
ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь
у струпах; він бажав насититися тим, що падало
в багатого зі столу, і пси приходили і лизали його
рани. Та сталося, що помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки,
він підвів очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай
умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик
мій, бо я мучусь у цім полум'ї! Авраам же промовив: Сину, згадай, що ти одержав твої блага
за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім
того всього, між нами і вами закріпилася велика
пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідси до вас,
не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий: Отче, благаю тебе, пошли Лазара
в дім батька мого; я маю п'ять братів, нехай він
їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце
муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків;
нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче Аврааме, але, коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто
і з мертвих воскрес — не повірять.

Ап ос тол
до Г а л а ті в
6 , 1 1 -18
Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони
гарті тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки
уникнути переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть,
щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим
тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа, яким для мене світ розп'ятий і я — світові; бo ні обрізання, ні необрізання є чимсь, але
нове створіння. На всіх тих, що ходитимуть за
цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не
завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани
Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
нехай буде з вашим духом, брати. Амінь.

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.
Слава: 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.
I 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.

Багатій із притчі не був винний у тому, що мав велике багатство. Воно могло бути даром для
нього і для довколишніх людей, якби він умів помічати цих людей. Якби він бачив убогого Лазаря і
відчував його проблеми, його хвороби, брак найнеобхіднішого для життя! А багатій просто ковзав
по ньому байдужим поглядом, – можливо, навіть щодня. І ніколи він не опускався до Лазаря, щоб
спитати: як його звуть, чому він тут опинився, звідки початки тієї життєвої драми і трагедії, які
привели його на дно суспільства.
Хоча ми не маємо великого багатства, але як часто ми можемо уподібнюватися не до Лазаря,
а до цього багатія! Це стається, коли ми так само байдуже і зверхньо дивимося на людей, які
переживають нещастя, коли намагаємося втекти від споглядання їхніх хвороб і нещасть. Коли
ми нерідко навіть не знаємо, хто живе біля нас, у сусідній квартирі, як його звуть і що йому
потрібно.
Сьогоднішня притча нагадує нам про необхідність частіше озиратися довкола, відчувати потреби
інших людей, не бути байдужими і бездушними. Христос нагадує нам про те, що ми кожним своїм
учинком не тільки допомагаємо нашому ближньому або залишаємо його обіч наших інтересів. Ми
таким чином торуємо собі шлях у майбутнє, ми складаємо іспит нашого сумління, іспит того,
наскільки ми готові до досягнення й перебування в майбутньому Небесному Царстві. І вже тоді,
коли ми будемо в іншому світі, пізно буде щось визначати і коригувати. Хотітиметься, як
багатієві з притчі, озирнутися і змінити щось. А буде вже надто пізно! І саме тому Христос
постійно закликає і запрошує нас квапитися, не чекати, доки прийде кінець нашого життєвого
шляху, а повсякчас робити добро й милосердя, доки ми є ще в дорозі до Вічности.
Сьогоднішня притча нагадує нам про потребу зупинитися, озирнутися, згадати, що в світі є не
тільки наші власні потреби і омріяна нами життєва перспектива. А є й інші люди, які живуть
своїм власним життям. І воно нічим не бідніше духовно за наше життя. Христос закликає нас
зуміти оцінити їхній внутрішній світ, зглянутися на їхні запити й потреби і вміти бути чуйними
і милосердними. До милосердя й любови закликає нас Той, Хто є досконалим зразком добра
і милосердя для кожного із нас. Він закликає до того, щоб ми вчилися боронити й підтримувати
слабких цього світу. Бо саме у слабкості згодом виявиться їхня сила. І, можливо, колись ми проситимемо їхньої молитви так, як просив нещасний багатій із притчі, щоб Лазар хоча б краплиною
води змочив його засохлі від пекельної спеки вуста (Лк. 16:24). Амінь.
Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книга Сираха
Найкраща жертва - праведне життя;

1 Хто закон береже, той приноси множить; хто
пильнує заповіді, той мирні жертви приносить.
2 Хто віддячується - все одно що й муку питльовану жертвує; хто ж милостиню творить – приносить похвальну жертву. 3 Довподоби Господові,
хто від зла відступає; покутна жертва - уникання
неправоти. 4 Не з'являйся перед Господом з порожніми руками, бо все те - заради виконання
заповіді. 5 Приносини праведного жертовник ситять, і пахощі їхні до Всевишнього здіймаються.
6 Жертва від праведного мужа приємна, спомин
про неї не забувається. 7 Добрими очима хвали
Господа, первоплодів рук твоїх не поменшуй.
8 При всяких приносинах будь веселий обличчям,
посвяту десятини вчиняй із радістю. 9 Воздавай
Всевишньому згідно з його даром - щедро за твоїми власними статками; 10 Господь бо тобі відплатить, поверне тобі всемеро. 11 Не вчиняй
підкупу - його не буде прийнято: не звіряйся на
жертву несправедливу, 12 Господь бо - суддя,
він не зважає на особи. 13 А й не зважатиме на
особу він проти бідного - він бо вислуховує
просьбу покривдженого. 14 Сироти проханням
він не погордує, ані вдовою, яка свою скаргу
виливає. 15 Чи ж сльози вдовичі не течуть по
щоках, не кричать проти того, хто їх викликав?
16 Хто служить, той буде доброзичливо прий-

нятий, і молитва його аж до хмар досягне.
17 Смиренного молитва крізь хмари пробивається: він не матиме втіхи, аж поки вона не
дійде; 18 не спиниться, поки Всевишній над ним
не зглянеться й не розсудить справедливих та
не вчинить розправи. 19 Господь не забариться
й не довго терпітиме їх, 20 поки не поб'є крижі
немилосердним і не воздасть народам відплати;
21 поки не розсіє многоту зарозумілих і не зламає берло несправедливих; 22 поки не заплатить людині за її вчинками і людських діл не
оцінить за їхніми задумами; 23 поки не розсудить справи свого народу і не врадує його
у своїм милосерді. 24 Благодайне милосердя
- за часів скрути: наче хмари дощові за пори
посушливої.
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА
РЕАБІЛІТУВАЛА ДВОХ ЄПИСКОПІВ ТА ТРЬОХ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ
ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
Інститут Історії Церкви УКУ отримав схвальну
відповідь від Прокуратури міста Києва щодо реабілітації депортованих в радянську Україну і репресованих у 1946-1947 рр. єпископів Перемиської єпархії Греко-Католицької Церкви Йосафата
Коциловського та Григорія Лакоти і трьох священиків – Миколи Грицеляка, Івана Кузича і Романа Решетила. Подання на реабілітацію вказаних духовних осіб у 1991 р. залишилося без
позитивної відповіді. Нове прохання було зроб-

лено на початку осені цього року за ініціативи
керівництва ГДА СБУ (директора Ігоря Кулика та
заступника Володимира Бірчака), ректора УКУ
о. д-ра Богдана Праха, колективу Інституту історії Церкви УКУ і голови Місії Постуляції святих
УГКЦ єрм. Полікарпа Марцелюка, ЧСВВ.
«ПАМ’ЯТЬ Є ВДЯЧНІСТЮ СЕРЦЯ»
«І будемо ріднею, провидінням,
джерелом натхнення... величчю духа...»
(Уляна Кравченко)

У Перемишлі на головному цвинтарі при вул.
Словацького спочиває видатна українська поетеса, письменниця, громадська діячка, довголітня вчителька Уляна Кравченко (1860-1947).
Її талантом захопився сам Іван Франко. Гробниця, у якій спочиває українська поетеса була
споруджена в 1970-тих рр. за кошти громади.
На жаль, після кількох десятків років, місце спочинку поетеси опинилося в дуже поганому стані.
Гробницю (поверхня 50 м²) потрібно чим скоріше
ремонтувати, тим більше, що вона знаходиться
в історичній частині цвинтаря, яку відвідує чимало туристів.
Звертаємося з проханням про фінансову підтримку запланованого ремонту, щоб місце спочинку нашої поетеси було гідним. Будемо вдячні
за кожну, навіть найменшу, пожертву. Пожертви
можна вплачувати на банківський рахунок:
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce
Oddział w Przemyślu, ul. Smolki 10,
37-700 Przemyśl
68 8642 1155 2015 1509 3916 0001
Українське вчительське товариство,
Перемиський відділ

СВЯТО ШКОЛИ
7 листопада о годині 10.00 у Комплексі загальноосвітніх шкіл ім. М. Шашкевича відбудеться
традиційне Свято школи, яке попереджене буде
Св. Літургією о годині 8.00.
Запрошуємо до участі у святкуваннях всіх Друзів
та Прихильників школи.
Дирекція, вчителі та учні
перемиської Шашкевичівки

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ УКРАЇНИ
В ПЕРЕМИШЛІ
У суботу 7 листопада о 15:00 у Народному домі
відбудеться зустріч генерального консула України в Любліні Василя Павлюка з українською
громадою Перемишля. Запрошуємо до участі.
ОУП у Перемишлі

ТАНЦЮВАЛЬНА ЗАБАВА
У суботу, 7 листопада, Батьківська рада Комплексу загальноосвітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна
Шашкевича в Перемишлі щиросердечно запрошує на танцювальну забаву. Початок о год 20.00.

До танцю заграє львівський гурт Равське ретро.
Забеспечуємо холодні та горячі страви і напої,
а також добру забаву. Кількість міст обмежена
Інформації та резервація квитків до 30 жовтня:
тел: 513 128 913
СВЯТО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ
У неділю 8 листопада відзначаємо пам’ять св.
Великомученика Димитрія.
Згідно з нашою традицією у сам день Святого
Димитрія молимося за померлих з наших родин.
Після кожної Служби Божої відслужимо Панахиду з поминанням померлих з наших родин.
Прошу принести до храму помяники.
ПЕРШИЙ ДИСК КРАЙКИ І КОНЦЕРТ
У неділю 15 листопада о год. 18:00 у Народному
домі відбудеться презентація виняткового диску
«Від Сяну до Дону», який записав перемиський
гурт Крайка разом зі своїми друзями з України.
Сердечно запрошуємо всіх взяти участь у цій
небуденній події і привітати нашу молодь з таким подвигом. На сцені виступить Крайка та її
друзі з різних регіонів України. Для глядачів
передбачена приємна несподіванка  Квитки по
20 зл. і 15 зл. (учні і студенти).
Гурт Крайка і ОУП у Перемишлі

ЗАПРОШЕННЯ
НА СВЯТО ПРЕПОДОБНОЇ ЙОСАФАТИ
Святкуючи день Преподобної Йосафати Гордашевської, Сестри Служебниці Непорочної Діви
Марії щиросердечно запрошують всіх бажаючих
на Молебень до Преподобної Йосафати, який
відбудеться 21 листопада о 15.00 год. в каплиці
Екуменічного Дому Суспільної Допомоги в Пралківцях. Після молитви запрошують на спільний
почастунок.
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
Прийшла осін. Незабаром слід нам розпочати
опалювати наш Собор. Звертаємося до вас
з проханням про пожертви на ту ціль. Усім
жертводавцям Спаси Боже.

ПОСМІХНИСЬ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
З життєвої мудрості діда Опанаса
– Твердження, що не можна бути культурною
людиною, не прочитавши Толстоя — доволі
суперечливе. Я знаю багатьох культурних
людей, що не читали Толстоя.
Наприклад — Вольтер, Шекспір, Цицерон,
Аристотель і багато-багато инших.

23-а НЕДІЛЯ - 08.11.2015 – глас 6
+ Св. і славного вмуч. Димитрія Мироточця.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа і Панахида
11.00 – Служба Божа і Панахида
11.00 – Служба Божа в Лучицях і Панахида
17.00 – Служба Божа і Панахида

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
22-а НЕДІЛЯ - 01.11.2015 – глас 5
Бл. свящмуч. Теодора (Ромжі). Преп. Йоіла.
Св. муч. Уара. Преп. Івана Рильського.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.15 – Утреня
9.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа
11.00 – Служба Божа в Лучицях
17.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 02.11.2015
Св. вмуч. Артемія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 03.11.2015
Преп. Іларіона Великого.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 04.11.2015
Св. рівноап. Аверкія, єп. Гієропольського, чудотворця.
Святих семи молодців, що в Ефесі.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 05.11.2015

РЕПЕТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ
В цьому тижні репетиції хору немає.
КАТЕХИЗА ДЛЯ МІЖШКІЛЬНОЇ ГРУПИ
ТА ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ
Сьогодні, після вечірньої Служби Божої (приблизно 18.15), відбудеться Катехиза та зустріч для
міжшкільної групи та працюючої молоді (до 35
року). Запрошуємо.
ПЕРША П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В цьому тижні, 6 листопада припадає 1-ша п'ятниця місяця. Після ранкової Святої Літургії, відвідуємо наших хворих зі Святими Тайнами.
МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ ПРАВЕДНОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
В місяці листопаді щоденно молимося за прославу праведного Митрополита Андрея.
Сьогодні в річницю смерті праведного Митрополита Андрея служимо в його наміренні святкову Службу Божу.
ПАРАФІЯЛЬНА КАВ'ЯРНЯ
Учні ІІI клаcу ліцею, після ранкової Служби Божої,
сердечно запрошують до кав’ярні, на каву, чай
та тістечко Зібрані кошти будуть призначені на
стоднівку 2016.

Св. ап. Якова, брата Господнього.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 06.11.2015
Перша п’ятниця місяця.
Св. муч. Арети і тих, що з ним.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
7.30 – Служба Божа

СУБОТА - 07.11.2015
Свв. мучч. Маркіяна й Мартирія.

6.50 – Служба Божа в Пралківцях
8.00 – Служба Божа

ПАРАФІЯЛЬНІ ЖЕРТВОДАВЦІ
Місяць жовтень. НН – 200 зл., Романа і Стефан Баран – 200 зл., Анна Ценд – 300 зл., Агафія Скалій – 200 зл., Ліліяна Козар – 200 зл.,
Катерина Козак – 100 зл., Ірина Константинович
– 100 зл., НН 100 зл., Ольга і Мирослав Данило
– 100 зл., Марія і Стефан Павук – 100 зл., НН –
50 зл., Параскевія Козар – 100 зл., Анна Маркевич – 100 зл., Марія Фінік – 100 зл., Надія Щібівовк – 100 зл., Ярослав Зєйло – 100 зл., Олга
Савчак – 100 зл., Данута Савчак – 100 зл., Ірина
Печінко - 50 зл., Галина і Іван Климко – 300 зл.
Всім нашим жертводавцям щиро дякуємо!
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