
ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

“Õòî â³ðóºººåº â Ìåíå, í³êîëè íå ìàòèìå ñïðàãè” (²í. 6:35)

№3 (3)
Серпень
 2013 р.Б.

Над сторонськими горами линуть дзвони і
слава, а до неба пливе «Отче наш»

2013 рік знаменита для всієї
України, а для сторонян –
особливий. 28 серпня парафіяни
святкували гри важливі події:
1025-ліття хрещення Руси-
України, 25-ліття відновлення
богослужінь і 20-літній ювілей
служіння в священичому сані
настоятеля храму о. Федора
Гудзара.

На святкування було
запрошено високопре-
освященнійшого архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського
Якова та багато священиків. Біля
каплиці св. Миколая Чудотворця
в національному одязі верш-
ники на конях зустріли
шанованого гостя високопрео-
священнійшого архиєпископа
Якова і супроводжували його до
церкви. Біля воріт святині
владику Якова привітали
хлібом-сіллю і встеляли
різнобарвний килим з пелюсток
квітів на честь великої пошани і
поваги. Величаво залупали
дзвони. Здавалось, що небеса
раділи, злившись воєдино з
тими святкуваннями, які
відбувались на землі. Ніби
відчувався перелив дзвонів
Київської Софії та храму
перенесення мощей свт.
Миколая Чудотворця. З теплим

літпій ювілей відновлення
богослужінь в храмі.

Віра – це подорож, що
вимагає великої терпеливості,
а етапи подорожі знає лише Бог
(Дж. Коста). Стороняни дуже
терпеливий, віруючий народ.
Незважаючи на те, що храм був
закритий, таємно збирались на
молитву, оберігали святиню, як
найцінніший скарб, за що
Господь і подарував їм друге
відкриття храму. День
відкриття храму для сторонян
є незабутнім. Сьогодні на
Божественній Літургії було
багато присутніх очевидців цієї
події, не одному з них
наповнювались очі сльозами
радості, душа була щасливою,
що храм відкритий і маємо
найблагодатніший час
молитись Богові. Парафіяни
села Сторони дуже жертовні
люди. За мудрими настановами

щирим та змістовним словом-
вітанням звернувся до славного
гостя настоятель храму
митрофорний протоієрей Федір
Гудзар. Високопреосвящен-
нійший владика Яків, дякуючи
за запрошення, велично
привітав всіх присутніх,
наголосивши на значимості
часу, в якому живемо,
закликаючи бути віруючими не
на словах, а в добрих справах.

Розпочалась архиєрейська
Божественна Літургія. З
повчальним словом звернувся
до парафіян-сторонян і гостей
настоятель храму Собору св.
Іоана Хрестителя у смт. Підбуж
митрофорний протоієрей Іоан
Альмес. Урочисто, змістовно,
доступно доніс значення свята
Успіння Пресвятої Богородиці.
«Не було би ні неба голубого, ні
сонечка ясного, якби
Богородиця не народила
Спасителя. Це немовби
Богородична Пасха», – так
піднесено почав свою
проповідь отець Іоан Альмес,
закликаючи кожного віруючого
задуматись над величчю постаті
Пресвятої Богородиці. Також
отець згадав про ще дві важливі
події: 1025-літній ювілей
Хрещення Руси-України і 25-

і великою ініціативою отця
Федора Гудзара до трьох
ювілеїв було оновлено
капличку, вхідні ворота,
озеленено подвір’я тощо.
Архиєрейська Літургія закін-
чилась повчальним, цікавим,
вражаючо-філосо-фським
благовістям високопрео-
священнійшого архиєпископа
Якова. Про-повідь була
наповнена глибоким змістом, а
святість і благодать його душі
відчував кожний присутній.
Владика Яків нагородив
парафіян Грамотою, а
настоятеля храму – Орденом
1025-ліття Хрещення Київської
Руси-Україпи за добру науку,
щирі молитви, повчальні
настанови, взірцевий приклад
та з нагоди 20-літнього
служіння в священичому сані.

Настоятель храму щиро
висловив слово подяки всім

присутнім. Діти величаво
вітали високопреосвящен-
нійшого архиєпископа Якова,
священиків та всіх парафіян.
Молодіжний і дорослий
церковні хори виконали
святкове многоліття. Ця
архиєрейська Божественна
Літургія стане ще однією
історичною сторінкою для
сторонян. Напевно треба
заслужити в Господа, щоб такі
славні гості були присутні на
святкуванні цих важливих дат.

Робіть добро – і ви
пізнаєте Господа,

Будьте милостивими і ви
наблизитесь до Господа,

Будьте щирими – і ви
отримаєте Божу благодать!

Парафіяни храму
перенесення мощей

свт. Миколая Чудотворця
с. Сторони



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №3 (3) Серпень 2013 р.Б. 2

28 – серпня в історико
культурному заповіднику “
Нагуєвичі” відбулося
святкування 157 – річниці від
дня народження І. Я. Франка,
“ галицького Шевченка”,
“українського Арістотеля та
Леонардо Да Вінчі”, одного
з найбільших геніїв людства.

Літературне – мистецьке
свято “Я син народу, що в
гору йде ” відкрили:
секретар Дрогобицько-
Самбірської єпархії, насто-
ятель парафії Свт. Миколая
с. Нагуєвичі прот. Андрій
Безушко та настоятель
парафії перенесення мощів
Свт. Миколая с. Нагуєвичі
прот. Іван Ковба (УГКЦ) –
невтомні трудівники на
духовній ниві,  активні
учасники всіх поважних
заходів, глибокі знавці і
шанувальники Франкового
слова.  Вони відслужили
молебень у каплиці Різдва
Пресвятої Богородиці.
Слово про вплив творів
Каменяра на виховання
духовності людини виго-
лосив отець Андрій
Безушко.

У святковому концерті

Я син народу, що в гору йде

Депутат Львівської обласної ради М.Задорожний,
голова Дрогобицької районої ради М.Сікора, перший

заступник голови Дрогобицький С.Рудницький, заступник
голови Дрогобицької РДА І.Мізерник, голова районої

організації ВО “Батьківщина” М.Андріїв

взяли участь творчі
колективи Львівщини. Осві-
тяни району разом з учнями
підготували інсценізацію
Франкових казок. Школярі Вчителі та учні Нагуєвицької школи

представили на конкурс
художні роботи, квіткові
композиції на франківську
тематику.

Леся Бараняк

ХРАМОВЕ СВЯТО В СМТ. ЛИПІВКА
МИКОЛАЇВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ НА
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО

     ІСУСА ХРИСТА
Цього року уже третій празник

ми святкуємо в новозбудованій
церкві, хоча перший празник ми
свят кували ,  коли  ще не було
дв ерей  і  бра кувало дек іль ка
вікон. А зараз нам залишилось
зробити іконостас і розмалювати
наш храм.

Історія  будівництва храму
починається з 2003 року, коли була
зареєст рована  громада  з
благословення архієпископа
Феодосія. Було освячено хрест і
місце під будівництво церкви. У
2007 році єпископ Дрогобицький і
Самбірський Матфей  заклав
камінь під будівництво храму.
Дякуючи Богові, що допоміг нам
разом з настоятелем церкви прот.
Василем Салабаєм збудувати
церкву, яка є окрасою нашого
містечка, яке було колись закритим
військовим містом. Дякуємо
Богові,  що маємо можливість
молитись Богові спільно, тому що
у нас ніколи не було церкви.

Цього року,  як ніколи, було
багато гостей. Були запрошені
священики з усієї околиці: прот.
Василь Хомин зі Старого Роздолу
який  очолив Богослужіння, прот.
Іван  Вла дика  з  с .  Добрян  і
Тернопілля, що виголосив цікаву
та змістовно-повчальну пропо-
відь,  прот.  Микола Салабай –
на стоятел ь  ц еркви  Р іздва
Хр истового м .  К иєва  і  прот.
Микола Сліпецький – настоятель
церкви святого Іоана Богослова с.
Вербіж. Парафіяни були раді, що
Богослужіння пройшло торже-
ственно і святково.

На стоятель  ц еркви  прот.
Василь Салабай подякував отцям
і всім  го стям ,  що п рибули
розділити разом з ними радість
нашого торжества, наголосив на
цьому, що не маючи конкретних
мецен атів  на  Бог  допом іг
збудувати цей прекрасний храм.

Марія Тітова
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Служіння християнина своїм
ближнім є «хрест  службовий Господу,
суспільству та ближнім нашим». У
громадському служінні кожна людина
має своє поле добрих справ. Батько чи
мати, діти, брати, сестри, начальник і
підлеглий – всі мають заповіді. «Не
ходи за море, – вчить єпископ Феофан,
– щоб зустрітися з обов’язковими для
тебе справами».

Одним з видів служіння
суспільству і ближнім є родина.
«Родина є товариство, яке під однією
головою, злагоджено виконуючи різні
справи, будує свій добробут зовнішній
для внутрішнього».

Родина є найперше людське
товариство. Тут людина дістає
початкове духовно-моральне
виховання. «Моральний добробут
сім’ї супроводиться добробутом
суспільства і держави».

В основі родини лежить шлюб. У
світлі християнського вчення шлюб
безперечно е високий моральний стан,
який має перед собою великі моральні
завдання. Здійснюючи їх,
християнський шлюб природним
чи-ном повинен був «вести до
істотного перетворення та
підвищення життя людського –
особистого, сімейного, а тим самим і
суспільного».

Тому подружнє життя, за словами
пре-освященного Феофана, є спасенне
й богоугодне, воно «не зачиняє двері
в Царство Небесне, може не заважати
і в дусі вдосконалюватися». «Хто в
сім’ї живе, тому й спасення від
сімейних чеснот».

Господь Ісус Христос благозволив
освятити шлюб особливим даром
благодаті, яка освячує шлюбний союз,
підвищуючи його до образу духовного
союзу Христа з Церквою і сприяючи
подружжю в досягненні цілей шлюбу
– у взаємній допомозі у спасінні,
благословенному народженні та
християнському вихованні дітей.
«Двоє тих, що беруть шлюб,
єднаються воєдино таїнством
шлюбу».

У християнській родині головним
обов’язком чоловіка є любов до своєї
дружини, а головний обов’язок
дружини – коритися чоловікові.

Родина є житейський хрест для її
голови. Чоловіка Бог поставив бути
охоронцем дружини. «Чоловік –
голова дружини в такому розумінні, –
пише святитель Фео-фан, — в якому
Христос – Глава Церкви. Але Христос
– Глава Церкви, як Спаси-тель усього
тіла Свого. Нехай же буде і чоловік
головою для жінки з обов’язку
рятівництва свого для неї. В цьому
нехай і буде для чоловіка основа
головування, а для жінки спонукання
до послуху».

Якщо любов – основа
християнської моралі, то сім’я є школа
святої, терпели-вої та самовідданої
любові. Чоловік пови-нен любити
дружину, бо егоїзм з його бо-ку робить
неможливим добробут і радість
родинного життя. Чоловіки повинні
виявляти до своїх дружин любов – у
мірі любо-ві Христа Господа до
Церкви. Господь же віддав Себе за
Церкву; тому й чоловіки повинні
поширювати свою любов до дру-жин
до готовності віддати за них і саме
життя».

Дружина мусить коритися
чоловікові, бо намагання її взяти
перевагу порушує мир сімейний. Ця

РОДИННІ   ОБОВ’ЯЗКИ
(за творами єпископа Феофана Затворника)

чеснота дружини у християн-ській
родині набуває глибокого змісту й
значення. Владика Феофан цю ідею
викладає в таких словах:
«Покірливість жінки чоловікові в
християнстві набуває вищого
характеру, як така, що випливає з
страху Божого та порівнюється з
ділами богоугодними, які творяться
Самому Господу. Жінка слухається
чоловіка певна того, що Гос-подь
приймає таку покору, мовби вона
Йому безпосередньо була виявлена,
або підкоряється чоловікові, не як
сильнішому та пануючому за
порядком природним, а як
представникові Господа».

Подружній союз чоловіка та
жінки як розумово-моральних істот
є насамперед і заразом  відповідно до
зв’язку душі з тілом – союз
моральний, союз двох осіб,
поєднаних вищим моральним
началом взаємної любові і любові до
нових людських істот, які походять
від цього союзу. Щоб подружнє
життя було щасливе та богоугодне,
необхідно, аби цей союз ґрунтувався
на взаємній довірі та любові. «Добре,
що вас чоловік любить, – наставляє
преосвященний Феофан, – ви любіть
чоловіка, і це – ваш рай».

Християнський шлюб за своєю
головною ідеєю має найпершим
завданням християнське виховання
дітей. «Діти – одна з цілей
подружнього життя і заразом щедре
джерело сімейних радощів».

Дітородіння, здійснення намірів
Творця щодо людського роду,
передбачає та зобов’язує тих, хто
перебуває в шлюбі, згідно з
Христовими заповідями виховувати
дітей для Царства Божого. «Батьки,
не дратуйте дітей ваших, а виховуйте
їх у вченні Господньому» (Єф. 6, 4).
«Не вважайте обтяжливим
примноження родини, – вчить
єпископ Феофан. – Це буде подібно
до ремствування і виявлятиме
несхвалення Божого щодо вас
розпорядження».

Діти – великий дар Божий. Вони
доручаються від Бога піклуванню
батьків, які повинні безустанно дбати
за них, як відповідальні за них перед
Богом. «Дітей на добрий розум
наставляти – обов’язок батьків».

Головні начала виховання, подані
Ісусом Христом і викладені в святому

Євангелії, знаходять своє дальше
розкриття в послан-нях святих
апостолів, у творах святих отців і
учителів Церкви. В них з’ясовується
правдивий характер взаємних
відносин між батьками та дітьми.
Відносини ці ґрунтуються  на любові,
до якої зводиться вся сутність
християнської моралі.

У хрещенні кладеться початок
благодат-ного життя дитини.
Благочестя батьків для неї є те саме,
що тепло землі для посіяного в неї
насіння. Воно перше зігріває дар
Божий, перше приводить його у рух,
пер-ше вкоріняє його в душі. Тому, за
словом святителя Феофана, «дух віри
та благо-честя батьків треба вважати
наймогутнішим засобом збереження,
виховання та зміцнення благодатного
життя в дітях».

Батьківська любов є керівником у
справі виховання дітей та одним з
сильних засобів духовного
відродження. Існує незбагненний для
нас зв’язок душі батьків з душею
дітей і певний особливий шлях
спілкування душ через серце.
«Батьки обіймають дитя любов’ю,
дитя серцем мовби загублюється та
зникає у батьках».

Особливу силу і значення у
християнсь-кій родині має любов
материнська, бо вона є «діяння
промислительного про нас
піклування Божого. Без неї
немислиме розширення й збереження
роду людського. Мати, яка не любить
дітей, відкинута і Богом і людьми».

Християнські матері, які
самовіддано люблять своїх чад,
одержать від Господа в майбутньому
житті «мученицький вінець» за свої
труди й подвиги.

Батькова любов, за словом
святителя Феофана, не поступається,
мабуть, силою перед материнською,
але у своїх проявах має свій відтінок.
У батька більше твере-зої суворості,
а у матері – зігріваючої
поблажливості та і друга разом, у
межах розважливості, вірно
досягають мети – доброго виховання
дітей.

Батьки повинні постійно
пам’ятати, що в справі хри-
стиянського виховання дітей їм
завжди необхідна допомога Божа, яка
випрошується молитвою до Нього.
Цю істину преосвященний Феофан

Затворник викладає так: «Ви все самі
бажаєте влаштувати дітей, а Богу
нічого не передовіряєте. А на ділі все
треба Богу віддати, не припиняючи,
звичайно, свого піклування, але не
надаючи йому і занадто великого
значення» (8, с. 126). «Молитвою
щирою моляться за дітей». «Щоб
дітям благословив Господь уникнути
небезпек, треба молитися вдень і
вночі».

Одним з головних обов’язків дітей
в ро-дині є послух батькам. Але щоб
ця доброчесність мала
християнський характер, «треба
дітям бачити в батьках представників
Творця і Промислителя, Який через
них волю Свою про них виявляє, і
тому слухатися їх і шанувати». Діти
повинні дорожити батьківським
благосло-венням, бо воно є однією з
умов щасливого життя. Молодші в
сім’ї та суспільстві повинні мати
піклування про старших, і між ними
має бути християнський союз,
заснований на любові, взаємному
довір’ї та повазі. «Піклування та
любов юних, і – вчить
преосвященний Феофан Затворник, –
усолоджує життя постарілих. Тоді
мудра старість охоче провадить
досвідчені уроки від почесної та
життям умудреної старос-ті».

До єпископа Феофана Затворника
часто зверталися за порадою: як
християнинові, що живе у сім’ї,
ставитися до справ господарських?
Святитель вчив, що господарство та
все, що до нього належить, є дар
Божий і його треба вести як послух,
Бо-гом  на    сімейних християн
покладений. «Ви – дружина, мати,
господиня. Обов’язки, які до цього
належать, – ваше спа-сення». «На вас
лежить господарство.    Оскільки
господарство – справа необхідна в
родинному житті, а життя це Богом
запроваджене, то всі труди в цій
справі – Богом благословенні труди».
Але, виконуючи свої обов’язки в
родині, слід уникати суєти й
надмірної заклопотаності, бо вони
перешкоджають розвиткові
духовного життя в людині,
порушують внутрішній мир і
духовний   настрій.   «Бажаю, – пише
владика Феофан, – успіхів у
господарських спра-вах. Який
господар був Авраам, Іов та інші
патріархи. А виявляються зразками
віри, терпіння і всіх чеснот». Людині,
що прагне до вічного блажен-ного
життя,   доводиться спілкуватися з
людьми. За всіх обставин треба
«підтримувати невідступну увагу    до
Бога», з страхом Божим та
благоговінням. На гостей християни
повинні дивитися, як на посланців
Божих та піклуватися про них з такою
свідом1стю, «якби ви особисто
Самому Господу служили», і тоді, по
змозі здійснюючи добрі вчинки, мати
постійне спілкування з Богом.
«Справи всі – і великі і малі, – вчить
єпис-коп Феофан, – слід робити так,
якби око Боже дивилося, як що
діється. Всякого, хто зустрічається,
треба приймати як посланця Божого.
Перше питання буде у себе самого:
чого бажає Господь, щоб я зробив з
цією чи для цієї особи? Всіх
приймати, як образ Божий, з повагою
бажати зробити добро кожному.

ігумен Георгій (Тертишников)
(Православний вісник. –

Київ,1982. – №2. – С.25-27)
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Заради збереження миру
У неділю, 11 серпня, на

території військової частини
А 3913 (7-й окремий
вертолітний полк армійської
авіації) м. Новий Калинів
Самбірського району
Львівської області відбулись
чергові урочисті проводи
236 українських мирот-
ворців третьої ротації 18-го
окремого вертолітного
загону Місії ООН у
Демократичній Республіці
Конго.

Для виконання завдань,
визначених у меморандумі,
який підписали між
Україною та Організацією
Об’єднаних Націй, укра-
їнські миротворці пройшли
відповідну військову
підготовку. Вертолітники,
зокрема, навчались літати в
умовах подібних до
африканських – у високогір’ї

Храмове свято у м. Новий Калинів
«Величаємо тебе, святий рівноапостольний

великий княже Володимире,
і шануємо святу пам’ять твою, бо ти ідолів

знищив
і всю землю нашу святим хрещенням

просвітив»
(Величання св. кн. Володимиру)

28 липня цього року християни України
відзначили важливу подію, що визначила
історичну долю нашого народу – 1025 років
Хрещення Руси-України. По всій державі
проводились та проводяться урочисті заходи з цієї
нагоди.

В цей святковий недільний день парафіяни
церкви св. кн. Володимира Української
Православної Церкви Київського Патріархату м.
Новий Калинів з особливою урочистістю
відзначили своє храмове свято, а також події: 1025
річчя Хрещення Руси-України, 10-ту річницю
початку будівництва храму і День міста.

Урочистості розпочались об 11 годині
водосвятним молебнем і Божественною Літургією,
яку очолив декан Самбірського благочиння о.
Микола Бухній. Йому співслужили: о. Леонід
Городиський, настоятель парафії Преображення
Господнього с. Луки, голова юридичного відділу
Дрогобицько-Самбірської єпархії; о. Василь
Бухній, духівник Самбірського благочиння,
настоятель парафії Різдва Богородиці с. Чуква і
св. вмч. Димитрія Солунського с. Нагірне; о.
Володимир Лернатович, настоятель парафій
Вознесіння Господнього і Покров Пресвятої

Богородиці с. Ралівка; о. Юрій Кузбит, настоятель
парафії Різдва Богородиці с. Вістовичі; о. Віталій
Новаковський, настоятель парафії ап. Филипа м.
Самбір і Покров Богородиці с. Міжгайці; о.
Михайло Маслиган, настоятель парафій УАПЦ
архистратига Михаїла с. Калинів і Усікновення
Глави Іоана Хрестителя с. Корналовичі; о. Василь
Попович, с. Чайковичі, настоятель храмів св.
Миколая і Іоана Хрестителя та настоятель церкви
св. кн. Володимира м. Новий Калинів священик
Ярослав Фабіровський.

Наприкінці Божественної Літургії о. Микола
Бухній привітав усіх парафіян з цим святом і
побажав якнайшвидше завершити будівництво
храму, а також наголосив на важливості
хрещення Київської Русі Київським святим
князем Володимиром, яке оновило нашу державу,
збагатило чисельними скарбами, відвернуло
наших предків від служіння ідолам і навернуло
до служіння Єдиному Істинному Богу. Святий
князь Володимир подвигом своєї віри сприяв
просвітленню Світлом Христового вчення весь
наш український народ. Володимирове
Хрещення, зазначив о. Микола, і сьогодні нагадує
нам про правдиве наше історичне коріння та
допомагає українському народу утвердитись у
правильному виборі для майбутнього.

У своєму заключному слові настоятель парафії
о. Ярослав подякував усім священикам за щиру
молитву за місто й парафію і згадав основні
моменти початку будівництва. Беручи до уваги
важливість цієї події для міста й парафії, були

відзначені церко-вними
відзнаками доброчинці,
які сприяли початку
будівництва храму у 2003
році, а саме: Юзвяк
Богдан Осипович,
міський голова м. Новий
Калинів; Вербельчук
Юрій Володимирович,
полковник, командир в/ч
А 3913 м. Новий Калинів
(7-й окремий Бреслав-
льський вертолітний
полк армійської авіації);
Денькович Іван Васи-
льович, депутат Верхов-
ної Ради попереднього
скликання; Манько
Володимир Іванович,
прораб будівництва;
Цісінський Володимир
Михайлович, архітек-

тора храму; Худзеяй Михайло Іванович, колишній
начальник Новокалинівського ВУЖКГу; Каркач
Володимир Миколайович, начальник
Новокалинівського ВУЖКГу; Звоздяк Іван
Васильович, колишній головний спеціаліст
Державної екологічної інспекції у Львівській області,
нині пенсіонер; Завійський Леонід Михайлович,
керівник ДП «Львівський дорсервіс»; Матяшовський
Василь Миколайович, директор ДП «Дрогобицьке
лісове господарство»; Охович Євген Йосипович,
керівник Філії «Самбірський райавтодор», а також
цінним подарунком книгою «Біблія» нагороджений
парафіянин Іванчук Володимир Степанович.

Одразу по закінченні нагородження, було
виголошено многоліття усім парафіянам храму,
жителям міста, гостям, жертводавцям, будівничим,
фундаторам  і всім доброчинцям.

Після завершення служби відбувся хресний хід
навколо храму з окропленням вірних свяченою
водою.

Парафіяни церкви св. кн. Володимира
м. Новий Калинів

У своєму вітальному
слові о. Ярослав привітав
українських миротворців із
цією важливою подією та
побажав їм Божої допомоги
у виконанні цієї надважливої
місії – служити заради
збереження миру.
«Виконайте свою місію з
честю, щасливо вертайтесь

Криму. Миротворчий загін в
основному сформований із
в і й с ь ко в о с л у ж б о в ц і в
бригади Армійської авіації м.
Херсона, Нового Калинова, є
представники самбірського,
бродівського та інших
гарнізонів.

Урочистості розпочалися
з внесення державного
прапора та виконання Гімну
України. Миротворців
Збройних Сил України
привітав командир 13-го
армійського корпусу
Сухопутних військ Збройних
Сил України генерал-
лейтенант Ігор Іванович
Колесник. Він передав
вітання від командування
Сухопутних військ України,
побажав з честю виконати
поставлені завдання з
перевезення персоналу,
вантажів, надання гума-

нітарної допомоги, не
забувати про Україну, високо
та гордо нести прапор
держави. До слова були
запрошені міський голова м.
Нового Калинова Богдан
Юзвяк; начальник штабу,
перший заступник
командира 18 окремого
вертолітного загону
підполковник Олександр
Мальков та інші. За дійством
із хвилюванням спостерігали
батьки, дружини, родичі,
діти учасників.

З Божим благословенням
до українських миротворців
звернувся духовник в/ч А-
3913 священик Ярослав
Фабіровський, настоятель
парафії св. кн. Володимира
м. Новий Калинів, голова
відділу духовно-патрі-
отичного виховання Дрого-
бицько-Самбірської єпархії.

додому. І пам’ятайте, що з
вами Бог і рідна держава
Україна!», – наголосив
священик.

 прот. Ярослав
Фабіровський

Інформація відділу
духовно-патріотичного

виховання Дрогобицько-
Самбірської єпархії
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КАТЕХІЗИС
 Бог і найвище знання у світі

Найвище знання у світі – це
знання Бога.

«Життя вічне в тому, щоб знали
Тебе, Єдиного й Істинного Бога і
Того, що Ти послав – Ісуса Христа»,
– так сказав Ісус Христос, звівши очі
Свої до неба у молитві до Свого Отця
Небесного (Ів. 17, 3). Продовжуючи
Свою молитву, каже Христос:

«Я виявив Ім‘я Твоє людям...
Тепер зрозуміли вони, що все, що Ти
дав Мені, є від Тебе» (Ів. 17, 6, 8).
Зрозуміли істинно і увірували.

Святий апостол Павло у своєму
посланні сказав:

«Треба вірувати, що Він (Бог) є і
тим, що шукають Його, дає
нагороду» (Євр. 11, 6).

Далі Христос у тій же молитві
каже:

«Не за них (апостолів) тільки
благаю, а й за тих, що увірують у
Мене через слово їх. Щоб усі були
одно, як Ти, Отче, в Мені, і я в Тобі,
щоб і вони в Нас були одно. Ти
полюбив Мене перше создання
світу... Щоб любов, що нею Ти
полюбив Мене, в них була, і я в Них»
(Ів. 17, 20-21, 24, 26).

Чому богопізнання так
потрібне?

Тому що від нього залежить вся
наша поведінка. Коли Бог є і Він
створив нас, то людина має безмежно
високе покликання і призначення.
Вона мало чим менша від ангелів.
Вона – цар землі, призначена і
настановлена від Бога:

«Коли погляну на небо – діло рук
Твоїх, на місяць і зорі, що Ти їх
поставив, то що є чоловік, що Ти
пам‘ятаєш про нього, і син чоловіка,
що Ти опікуєшся ним? Ти створив
його мало чим меншим від ангелів,
славою й честю увінчав його. І
поставив над творінням рук Твоїх;
все підкорив під ноги Його», – каже
пророк Давид (Пс. 8, 4-7).

Коли Бог є, то людина має
безсмертну душу, яка призначена до
вічного щастя, вічної радості. Тоді
життя людини – щастя.

Коли ж Бога нема і коли насправді
людина походить з тварин, тоді вона
ніщо. Тоді вона нічим не
відрізняється від тварин, хіба тільки
тим, що підліша. Тоді життя її
поспільне нещастя, бо страждань у
її житті більше, ніж утіх. Тоді немає
на що надіятися у майбутньому, бо
там нічого немає. Тоді й буття світу
якесь непорозуміння. Життя втрачає
смисл: бо коли попереду нічого
немає, то для чого мучитися?

Що ми розуміємо під іменем
Бог?

Під іменем Бог ми розуміємо
живу, свідому себе, розумно діючу
Істоту, Яка створила всесвіт і
управляє ним.

Приступаючи до вивчення основ
богознання, візьмім до уваги слова
Премудрого:

«Сину мій, здобувай мудрість,
здобувай розуміння. Не забувай
цього і не віддаляйся від слів уст
моїх. Не цурайся мудрості, вона буде
охороняти тебе. Полюби її, вона буде

берегти тебе» (Прит. 4, 5-6). Бо:
«Господь премудрістю збудував

землю і небеса утвердив розумом»
(Прит. З, 19).

«Початок (же) премудрості –
страх Божий» (Прит. 1,7).

«Господь дає премудрість, із уст
Його знання й розуміння» (Прит. 2,
6).

ПІЗНАННЯ БОГА ЧЕРЕЗ
ВИВЧЕННЯ ЯВИЩ ВСЕСВІТУ І
ВИДИМОЇ ПРИРОДИ

Про це пізнання св. апостол Павло
каже:

«Що можна знати про Бога, те
відкрите для людей. Бо Його
невидима вічна сила й Божество від
початку світу через розглядання
творінь стають видимі» (Рим. 1, 19-
20).

«Від величності краси природи
пізнається Виновник її» (Прем. 13, 5).

Це шлях правдивої науки. По
ньому багато навіть поган прийшли
до богознання. Видима природа — то
жива книга, по якій кожний має
можливість довідатися про її Творця:

«Небеса проповідують про славу
Божу, і про діла рук Його сповіщає
твердь. День дневі передає слово, і
ніч ночі відкриває розуміння» (Пс.
18, 2-3).

«Господь вичерпав води жменею
Своєю, і п‘яддю виміряв небеса,
вмістив мірою порох землі, зважив
гори» (Іс. 40, 12).

ПРЕМУДРІСТЬ БОЖУ
ВИДНО НА ВСІХ ТВОРІННЯХ

На кожній тварині і рослині ми
спостерігаємо турботливу
премудрість Творця. Краса,
симетрична будова, скерована на
користь доцільність – все це яскраво
свідчить, що над ним хтось думав і
турбувався.

Тому правдива наука ніколи не
суперечить богооб‘явленим істинам
і завжди з ними сходиться.
Наприклад, геологія сходиться з
оповіданнями Мойсеевої книги
Буття про походження землі, рослин,
тварин.

Скільки чудес виявляє видима
природа. Приклади:

• Вода
Усі фізичні тіла від холоду

стискаються, а вода розширюється.
Чи видно тут якийсь намір?
Подумаймо, яке б то було нещастя,
коли б і вода від холоду стискалася!
Тоді б лід тонув і всі води вимерзали
б, а все, що у водах, гинуло б. Вода,
замерзаючи, розширюється і,
потрапляючи в каміння й породи
землі, рихлить їх, робить здатними
вирощувати рослини. Вода має
властивість переходити в пару. Це дає
хмари, дощі, сніг, росу. Це дає й нам
можливість висушувати все, що
потрібно. Яскраво видно
призначення води. А хто призначив?

• Земля
Одна й та ж грядка, той же грунт,

ті самі соки. Сама земля мертва, а на
ній виростають разом різні рослини:
морква, буряки, редька, хрін, кавуни,
дині, перець, цибуля, виноград,
груші, яблуні і тисячі інших видів.

Ростуть одне біля другого. Коріння
їхні переплітаються, але те солодке,
те кисле, те гірке. У кожного свій
смак, свій колір, свої властивості. Що
за дивна лабораторія? Як те
відбувається? Хто вклав у неї такий
розумний та мудрий закон?

• Рослини
Кожна з них являє собою мудрість

та красу. Чудова симетрія, гармонія
кольорів, дивний рух соків, дихання
листя. Погляньте на кожну квіточку
та придивіться. Чи не прославите ви
її Творця, ту премудру руку, що її так
гарно змайструвала?

На грядці ростуть кавуни, дині,
гарбузи. Погляньте на їх бадилля:
воно, виростаючи, випускає з себе
вусики-батіжки. А для чого? Вони
ними прив‘язуються до всього, що
трапиться на дорозі, щоб вітер не
скрутив. Та хіба бадилля знає, що
буде вітер? Кажуть: «То природа». А
хіба природа свідомо діє? Пі, розум
не в природі. Шукайте його вище.

Або плоди: кавуни, дині,
помідори, груші, яблука, сливи,
персики, різні ягоди. Чи не написано
на них: «То для тебе, бери та
споживай!» А хто написав?

На світі немає нічого зайвого. Все
створене на користь людини і все на
своєму місці. Людина повинна тільки
пізнавати та винаходити користь, яку
вклав у все Господь.

• Тварини
Кожна тварина має своєрідну

красу й доцільність. Тіло кожної
побудоване відповідно до її потреб.
В організмі її відбуваються тисячі
різноманітних дій: дія серця, біг
крові, травлення їжі, ріст, інстинкти,
чуття й т. і. Тварини мають свої
закони життя, любов до дітей і інше.
Хто все те їм дав?

• Людина
Але найбільше чудо в природі –

це сама людина.
Колись учні грецького мудреця

Сократа попросили його, щоб він
сказав їм суть мудрості. Він відповів:
«Пізнай себе». В цьому справді
велика мудрість: хто пізнає себе, той
пізнає світ, бо сама людина є малий
світ у порівнянні до великого
всесвіту. Тому необхідно вивчати
самим себе.

Розум наш у мозку. Мозок родить
думку, але як? Розум наш породжує
слово, але як? Не знаємо. Розум не
матерія, і думка не матерія, бо про
них не скажеш, що вони там або тут,
спереду чи ззаду, або які вони
завдовжки чи завширшки. Це й не
світло і не електрика. Як же
матеріальний мозок породжує
духовну думку? Розум має волю.
Подумає, побажає – і ноги йдуть,
руки щось роблять, уста
промовляють. Знов же, як дух
примушує рухатись тіло?

Розум має пам‘ять. То дивна
комора – в неї ми складаємо все, що
бачимо, чуємо, і до чого
доторкаємося. В неї складаємо все,
чого на протязі життя навчаємося.
Там немає поличок, і ми не
складаємо там рядками і не

нумеруємо. Але коли ми захочемо,
можемо коли завгодно взяти звідти
все, що нам потрібно (згадати).
Пам‘ять – то скарбниця нашого
знання.

Ми можемо з пам‘яті викликати
образи давно померлих людей,
уявити їх голос, ходу, рухи і т. д. Ми
пригадуємо пісні й інші музичні речі.
Ми думкою говоримо, думкою
співаємо, думкою будуємо, малюємо.
А між тим у думці немає ні рухів, ні
звуків, ні фарб.

Правдиво: дивні діла Твої,
Господи!

– Людське тіло. Серце – то
дивний апарат! Ще Ноєві Бог сказав:
«Життя людини в крові її» (Бут. 9, 5).
Серце – це вічнорухлива машина-
помпа, яка на протязі усього нашого
життя гонить по тілу кров. Без нас
воно діє, і ми не маємо сили йому
наказувати.

Кров нас гріє, годує і оберігає.
Червоні тільця крові розносять
кисень по тілу, гріють, годують
кожну клітину, забирають з тіла азот
та все непотрібне і виносять його
геть у легені, щоб видихнути. Білі
тільця – це армія тіла, що оберігає
його від усього чужого. Як тільки
щось чуже, постороннє потрапить у
тіло, вони його обліплюють з усіх
боків, і хоч самі гинуть, його
викинуть. Без них ми усі швидко
померли б. Отже, бачимо, що наш
організм діє планово й розумно у той
час, коли наш розум у тому участі не
приймає.

– Травлення. Людина їсть їжу.
Шлунок виділяє соки, розщеплює її,
робить молочко. Кров і лімфа
розносять його по тілу. Кишки
женуть їжу по стравоходу,
всмоктують з неї усе, корисне для
тіла, а непотрібне виганяють геть.
Язик чує смак, ніс чує запах, і все те
робиться без нас. Не ми тим
завідуємо.

– Зір. Очі – дивний апарат! Вони
фіксують тисячі вражень: кольори,
форми, величини і дають нам
правдиве уявлення про все, що нас
оточує. Цей орган – один з
найпотрібніших. Але погляньмо,
скільки прикладено уваги, щоб
охоронити око від ушкодження! Очі
приміщені у міцних кістяних
коробках. Прикриті повіками, над
ними вії й брови, щоб захистити від
пороху. До очей проведені сльозові
рурочки, щоб завжди ополіскувати
їх. Вії мигають, щоб змочувати й
очищати очі. Хто ж так потурбувався
про них, якщо не розумний Творець?

– Слух. Вуха розпізнають тисячі й
тисячі найрізноманітніших звуків,
шумів, гуркотів. Вони чують музику,
фіксують слова. Вуха – то най
дивніший у світі музичний інструмент
з сотнями тисяч «струн»-вузликів. На
кожний звук – своя струна.
Доторкнеться її звук, вона зазвучить і
дасть знати нашій свідомості.

(За виданням: Митрополит
Михаїл.  Поширений катехизис
Православної Церкви Христової.
Вид. 2-ге. – Київ, 1992)
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ЗАКОН БОЖИЙ
Короткі відомості про вселенські собори

Вселенських Соборів у істинній православній
Церкві Христовій було сім:

1. Нікейський.
2. Константинопольський (Царгородський).
3. Ефеський.
4. Халкідонський.
5. Константинопольський 2-й.
6. Константинопольський 3-й.
7. Нікейський 2-й.

ПЕРШИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Перший Вселенський Собор відбувся у 325 р.

у місті Нікеї за імператора Костянтина Великого.
Цей Собор було скликано проти лжевчення
олександрійського священика Арія, який відкидав
Божество і предвічне народження другого Лиця
Св. Тройці, Сина Божого, від Бога Отця, і вчив,
що Син Божий є тільки вище творіння. У Соборі
брало участь 318 єпископів, серед яких були: св.
Миколай Чудотворець, Яків, єпископ
Низибійський, Спиридон Тримифунтський, св.
Афанасій Великий, який був у той час ще в сані
диякона, та ін.

Собор осудив і відкинув єресь Арія й утвердив
неспростовну істину – догмат: Син Божий є
істинний Бог, народжений від Бога Отця перше
всіх віків і так само вічний, як Бог Отець; Він
народжений, а не сотворений, і єдиносущний з
Богом Отцем.

Щоб усі православні християни могли точно
знати істинне вчення . віри, воно було ясно і
коротко викладено у перших семи членах
Символу віри.

На цьому ж Соборі було постановлено
святкувати Пасху (Великдень) у перший
недільний день після першого весняного повного
місяця, визначено було також священикам бути
одруженими, було встановлено багато інших
правил.

ДРУГИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Другий Вселенський Собор відбувся в 381 р. у

місті Константинополі (Царгороді) за імператора
Феодосія Великого. Цей Собор було скликано
проти лжевчення колишнього аріанського
єпископа константинопольського Македонія,
який відкидав Божество третього Лиця Св. Тройці,
Духа Святого; він учив, що Дух Святий не є Бог,
і називав Його творінням або створеною силою,
що служить Богу Отцю і Богу Сину так, як ангели.

На Соборі були присутні 150 єпископів, серед
яких були: Григорій Богослов (він був головою
Собору), Григорій Ниський, Мелетій
Антиохійський, Амфілохій Іконійський, Кирило
Єрусалимський та ін.

На Соборі єресь Македонія була осуджена і
відкинута. Собор утвердив догмат про рівність
та єдиносущність Бога Духа Святого з Богом
Отцем і Богом Сином.

Собор також доповнив Нікейський Символ
віри ще п’ятьма членами, в яких викладається
вчення: про Святого Духа, про Церкву, про
Таїнства, про воскресіння мертвих і про життя
грядущого віку. Таким чином склався
Нікеоцаргородський Символ віри, який і служить
керівництвом для Церкви на всі часи.

ТРЕТІЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Третій Вселенський Собор відбувся в 431 р. у

місті Ефесі за імператора Феодосія II Молодшого.
Собор було скликано проти лжевчення
константинопольського архиєпископа Несторія,
який нечестиво вчив, неначе Пресвята Діва Марія
народила просту людину Христа, з Яким потім Бог
з’єднався морально, перебував у Ньому, наче в
храмі, подібно до того, як раніше перебував у
Мойсеї та інших пророках. Тому і Самого Господа
Ісуса Христа Несторій називав богоносцем, а не
Боголюдиною, а Пресвяту Діву називав
Христородицею, а не Богородицею.

На Соборі були присутні 200 єпископів.
Собор осудив і відкинув єресь Несторія і

постановив визнавати з’єднання в Ісусі Христі,

з моменту втілення, двох природ: Божої і
людської; і визначив: визнавати Ісуса Христа
досконалим Богом і досконалою Людиною, а
Пресвяту Діву Марію – Богородицею.

Собор також затвердив Нікеоцаргородський
Символ віри і суворо заборонив робити в ньому
які б то не було зміни і доповнення.

ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Четвертий Вселенський Собор відбувся в 451

році в місті Халкідоні за імператора Маркіана.
Собор було скликано проти лжевчення
архімандрита одного константинопольського
монастиря Євтихія, який заперечував людську
природу в Господі Ісусі Христі. Спростовуючи
єресь і захищаючи Божественне достоїнство Ісуса
Христа, він сам припустився крайності і вчив, що
в Господі Ісусі Христі людське єство було цілком
поглинуте Божеством, тому в Ньому слід визнавати
тільки одне Божественне єство. Це лжевчення
називається монофізитством, а послідовники його
називаються монофізитами (єдиноприродниками).

На Соборі були присутні 650 єпископів.
Собор осудив і відкинув лжевчення Євтихія і

визначив істинне вчення Церкви, а саме, що
Господь наш Ісус Христос є істинний Бог і істинна
людина: за Божеством Він вічно народжується
від Отця, за людським єством Він народився від
Пресвятої Діви й у всьому подібний до нас, крім
гріха. При втіленні (народженні від Діви Марії)
Божество і людське єство з’єднались у Ньому – як
єдиному Лиці – незлитно і незмінно (всупереч
Євтихію), нероздільно і нерозлучно (всупереч
Несторію).

П’ЯТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
П’ятий Вселенський Собор відбувся в 553 році

в місті Константинополі при імператорі
Юстиніані І. Собор було скликано з приводу
суперечок між послідовниками Несторія та
Євтихія. Головним предметом суперечок були
твори трьох учителів сирійської Церкви, відомими
в свій час, а саме: Феодора Мопсуетського,
Феодорита Кирського та Іви Едеського, в яких
чітко висловлювалися несторіанські хибні думки,
а на Четвертому Вселенському Соборі нічого не
було згадано про ці три твори.

Несторіанці у суперечці з євтихіанцями
(монофізитами) посилалися на ці твори, а
євтихіанці знаходили в цьому привід відкидати сам
IV Вселенський Собор і зводити наклеп на
Вселенську Православну Церкву, що вона начебто
ухилилася в несторіанство.

На Соборі були присутні 165 єпископів.
Собор осудив усі три твори, а також Феодора

Мопсуетського як такого, що не розкаявся;
стосовно інших двох осудження обмежилося тільки
їхніми несторіанськими творами, самі ж вони були
помилувані, бо своєчасно відмовилися від своїх
хибних думок і спочили у мирі з Церквою.

Собор знову повторив осуд єресей Несторія і
Євтихія.

ШОСТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Шостий Вселенський Собор відбувся в 680 році

в місті Константинополі за імператора Костянтина
Погоната, і в ньому брали участь 170 єпископів.

Собор було скликано проти лжевчення
єретиків – монофелітів, які хоча й визнавали в Ісусі
Христі дві природи, Божу і людську, але одну
Божественну волю.

Після V Вселенського Собору заворушення,
вчинені монофелітами, тривали і загрожували
Грецькій імперії великими небезпеками. Імператор
Іраклій, жадаючи примирення, вирішив схилити
православних до поступок монофелітам і силою
своєї влади повелів визнавати в Ісусі Христі одну
волю при двох єствах.

Захисниками і роз’яснювачами істинного
вчення Церкви стали Софроній, патріарх
Єрусалимський, і константинопольський чернець
Максим Сповідник, якому за твердість віри
відрізали язик і відсікли руку.

Шостий Вселенський Собор осудив і відкинув
єресь монофелітів і ухвалив визнавати в Ісусі
Христі два єства – Боже і людське, і – за цими двома
єствами – дві волі, але так, що людська воля у
Христі не противна, а покірна Його волі
Божественній.

Гідне уваги, що на цьому Соборі було відлучено,
серед інших єретиків, і Римського Папу Гонорія,
який визнав учення про єдину волю правильним.
Постанови Собору підписали і римські легати:
пресвітери Феодор, Георгій і диякон Іоан. Це ясно
вказує, що вища влада в Церкві належить
Вселенському Собору, а не Папі Римському.

Через 11 років Собор знову відкрив засідання в
царських палатах, названих Трульськими, для
вирішення питань, які, переважно, стосувалися
церковного благочиння. В цьому відношенні він
ніби доповнив П’ятий і Шостий Вселенські
Собори, тому і називається П’ято-шостим.

Собор затвердив правила, якими Церква мала
керуватися, а саме: 85 правил св. Апостолів,
правила 6-й Вселенських і 7-й Помісних Соборів і
правила 13-й отців Церкви. Ці правила згодом
були доповнені правилами Сьомого Вселенського
Собору і ще двох Помісних Соборів і склали так
званий «Номоканон»,  тобто «Кормчу
(Керманичеву) Книгу», яка і є основою для
церковного управління православної Церкви.

На цьому Соборі були осуджені деякі
нововведення Римської Церкви, які не
узгоджувалися з духом постанов Церкви
Вселенської, а саме: примушування до
безшлюбності священиків і дияконів, суворі пости
в суботи Великого посту, зображення Ісуса Христа
у вигляді агнця (ягняти).

СЬОМИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Сьомий Вселенський Собор відбувся в 787 році

в місті Нікеї за імператриці Ірини  (вдови
імператора Лева Хозара), і в ньому брали участь
367 отців.

Собор було скликано проти іконоборчої єресі,
яка виникла за 60 років до Собору, за грецького
імператора Лева Ісавра, який, бажаючи навернути
магометан у християнство, вважав за необхідне
знищити вшанування ікон. Ця єресь тривала за його
сина Костянтина Копроніма й онука Лева Хозара.

Собор осудив і відкинув іконоборчу єресь і
визначив – ставити і покладати у в.. Храмах,
разом із зображенням Чесного і Животворчого
Хреста Господнього, і святі ікони, шанувати і
віддавати їм поклоніння, підносячись розумом
і серцем до Господа Бога, Божої Матері і святих,
на них зображених.

Після VII Вселенського Собору гоніння на святі
ікони знову були відновлені наступними трьома
імператорами: Левом Вірменином, Михайлом
Бальбою та Феофілом і майже 25 років хвилювали
Церкву.

Шанування св. ікон було остаточно відновлено
і затверджено на Помісному Константи-
нопольському Соборі в 842 році, за імператриці
Феодори.

На цьому Соборі, з вдячності Господу Богу, який
дарував Церкві перемогу над іконоборцями та всіма
єретиками, встановлено свято Торжества
Православ’я, яке належить святкувати в першу
неділю Великого посту і яке відзначається й
дотепер у всій Вселенській Православній Церкві.

ПРИМІТКА. Римо-Католицька Церква замість
семи визнає понад 20 Вселенських Соборів,
неправильно включаючи в цей перелік Собори, які
відбулися у Західній Церкві після розділення Церков,
а лютерани, незважаючи на приклад апостолів і
визнання всієї Християнської Церкви, не визнають
жодного Вселенського Собору.

(За виданням: Слобідський Серафим
(прот.). Закон Божий: Підручник для сімї та

школи / пер. на укр. О.І. Кислюка. – Київ, 2003)
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Духовний центр Православ’я на
Перемишльській землі

На відстані 5 км. від
давнього українського міста
Перемишля (сьогодні
Пшемисль, Республіка
Польща) у Уйковичах
(сьогодні – c. Уйковіце,
Жешувського повіту)
знаходиться православний
монастир свв. Кирила і
Мефодія. Він був заснований
24 липня 1986 р. на території
колишньої православної
Перемишльської єпархії.
Цікаво відзначити, що його
заснування сталося через 200
років відколи був знищений
останній православний
монастир на Прикарпатті –
Манявський Скит.

Історія обителі в
Уйковичах не настільки
багата, як історія відомих
монастирів чи лавр. Його
заснували два католицькі
монахи з відомого монастиря
ордену паулінів на Ясній Горі
в Ченстоховій – Никодим
Макара та Афанасій
Дембовський. Їх дорога до
Православної Церкви була
нелегкою. Обидва
народилися у Польщі.
Потоваришували під час
навчання у Вищій Духовній
семінарії в Кракові на грунті
взаємного захоплення
східним християнством.
Відвідування православного
храму на вул. Шпитальній,
розмови з настоятелем прот.
Євгеном Лаходським і навіть
спів у православному
церковному хорі відкрили для
молодих католицьких
монахів глибини
православного віровчення,
красу східної Літургії. Тут
вони знайшли те, що
прагнули пізнати віддавна, з
чим хотіли ототожнитися та
чому служити. Після
паломництва на Святу Землю
і двох років навчання в

різні чудеса зберігаються в
монастирі. У храмі обителі
над жертовником у вівтарі є
мироточива фреска Спа-
сителя, написана монахами
під час будівництва цього
нового храм .У монастирі
моляться за всіх, особливо
хворих, ув’язнених, перес-
лідуваних за Православ’я, за
дітей і молодь, що є, як
ніколи, під загрозою
опанування сатаною і його
слугами. Тут постійно
наголошують, що потрібно
не забувати про сповідь і
причастя. Хто не
причащається, той не бере
участі у Літургії.

Богослужіння в обителі
звершуються українською
мовою, а у читанні
богослужбових текстів із
Святого Письма і у проповіді
використовується польська
мова. До монастиря часто
приїжджають паломники зі
всього світу. Тут можемо
побачити братів і сестер не
тільки з України, Білорусії,
Росії чи Молдови, але і з
Румунії, Сербії, Греції,
Словаччини, США та інших
країн.

Історія монастиря тво-
риться щоденною молитвою
та важкою працею. В ньому
подвизається 13 монахів.
Спілкуючись з ними,
відчуваєш духовну теплоту і
відкритість. Вони відкрито і
сміливо стоять на захисті

семінарії свв. Кирила і
Мефодія у Чикаго молоді
ченці вирішили збудувати
східний монастир на
батьківщині.

Повернувшись до
Польщі, вони купили 2,5 га
землі і почали будівництво.
Разом з працею  молилися і
ретельно вивчали
Православ’я. Підтримували
контакти з православними
монастирями світу, зокрема
св. Марії Магдалини в
Єрусалимі, Cв. Тройці в
Джорданвілі, звідки
отримали чимало духовної
літератури. Бажання
заснувати православний
монастир на Підкарпатті
викликало страшний
спротив римо-католицького
перемишльського єпископа
Ігнатія Токарчука. Тому
ієромонахи Никодим та
Афанасій увійшли до
юрисдикції білоруського
греко-католицького єпископа
у діаспорі Володимира
Тарасевича і з його
благословення відкрили
монастир. Через шість років
ігумен Никодим та братія
обителі звернулися з
проханням до Священного
Синоду Польської
Автокефальної Православної
Церкви прийняти монастир в
Уйковичах до своєї
юрисдикції. 29 червня 1994
р. у кафедральному храмі м.
Сянока згідно з церковними
канонами ігумен Никодим та
ієромонах Афанасій з
братією були прийняті в лоно
Православної Церкви. З
цього часу твориться новітня
історія православного
монашества на території
древньої Перемишльської
єпархії.

Обитель в Уйковичах є
єдиним православним

м о н а с т и р е м
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Новосанчівської єпархії. У
монастирі знаходиться
чудотворний образ
Пресвятої Богородиці «Втіха
і Відрада», який походить з
афонського монастиря
Ватопед. Ікона була
написана афонськими
монахами для Росії. В роки
радянської влади іконі
довелося перетерпіти
чисельні поневіряння.
Родина з Білостока купила у
Москві на ринку цю
старовинну Ватопедську
ікону Божої Матері. Ікона не
давала господарці спати
ночами. Снилася їй,
промовляючи: «Віддай мене,
віддай мене». «Але кому
маю віддати?» – з таким
запитанням звернулася
жінка до світлої пам’яті
митрополита Варшавського
і всієї Польщі Василія
(Дорошкевича). «Як то не
знаєте, кому її віддати» –
владика оцінив це явище як
очевидне – «звичайно, до
Уйкович!».

За молитвами братії та
паломників перед цією
іконою, через заступництво
Пресвятої Діви, Господь наш
Ісус Христос посилає
зцілення багатьом людям,
залежним від алкоголю та
наркотиків, хворим на рак
крові. Одне з
найдивовижніших чудес
Пресвятої Богородиці в
монастирі – діти, яких
виблагали монахи для
родин, котрі довгий час не
могли дочекатися потомства.
Ієромонахи моляться і
роблять вичитки над
людьми одержимими
демонами. Десятки
письмових свідчень про

Істини, викриваючи єресі
сергіанства та екуменізму.
Особливо уйковицька братія
звертає увагу на єресь
апокатастасіс, що зараз
швидко поши-рюється, і яка
стверджує, що Бог зі Своєї
любові спасе усіх і віруючих,
і невіруючих, і навіть сатану.
Звичайно, Бог любить усіх,
але і карає з любові, щоб
людина покаялася і
навернулася, не загинула.
Така принципова
православна позиція монахів,
ясна річ, викликає неро-
зуміння і навіть гнів з боку
«сильних» світу цього, а нам
дає приклад для наслі-
дування.

С в я т о - К и р и л о -
Мефодіївський монастир в
Уйковичах став осередком
відродження Православ’я і
східного чернецтва на
землях, де понад тисячу років
тому проповідували учні
святих Кирила і Мефодія. Де
впродовж століть кращі сини
і доньки українського народу
подвизалися в багатьох
православних монастирях
цього Галицького краю. У
ХХ ст. у результаті операції
«Вісла» українці були
депортовані зі своєї землі,
інші – полонізувалися,
прийнявши католицизм.

Андрій Цебенко
(сайт монастиря: http://

www.monasterujkowice.pl/)
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«Ти єси Бог, що твориш чудеса» (Пс.76, 15)
В храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Чуква

Самбірського благочиння Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ КП від 20 червня 2013 року мироточить
ікона Божої Матері «Іверська». Від початку
мироточення ікони паламар Богдан Гринчак поставив
перед іконою дві вази з букетами білих лілій. Швидко
пливе час нашого земного життя. Осипались
пелюстки лілій і гілочки були роздані людям. Одну
гілочку взяв додому паламар, а другу – парафіянка
Ольга Шеремета. Яке було здивування, коли сухі гілки
лілій, які більше місяця були без води, випустили нові
пагони із бутонами нових квітів! Здається, що пройде
кілька днів і розкриються живі білі квіти лілій.

Православні християни готуються постом,
молитвою і Святими Таїнствами до великого свята
Успіння Пресвятої Богородиці, а в храмі стоять дві сухі
гілочки, сповнені дивної небесної благодаті життя.

Кожного року Православна Церква урочисто
вшановує 16 квітня ікону «Нев’янучий цвіт». На ній
Пресвята Богородиця на правій руці тримає Дитятко
Ісуса Христа, Який благословляє, а в Її лівій руці
знаходиться гілочка лілії з розкритими квітами. Лілія
– символ нев’янучого цвіту дівства і чистоти

12 серпня митр. протоієрей Іоан Альмес з
парафіянами здійснили поїздку на гору Маківку,
де 1915 р. відбулись запеклі бої між сотнями
УСС (Українських січових стрільців) та
військами Російської імператорської армії.

Гора Маківка (висота – 933 м.) знаходиться
у Сколівському районі між селами Тухля та
Головецько, а з півночі та північного заходу гору
оточує річка Головчанка, що впадає до річки
Опір.

Саме ця вершина була важливою
стратегічною ціллю Російської армії в
захопленні Карпат під час Першої Світової
війни.  Це відкривало новий простір для
подальшого завоювання українських територій
Закарпаття та становило відкриту загрозу для
всієї Австро-Угорської імперії, аж до прямої
капітуляції останньої. Проте, на заваді стали
сотні українських січових стрільців, які маючи
чисельну меншість, проявили справжній
героїзм, захищаючи свою рідну землю.

Запеклі бої точилися з 29 квітня по 4 травня.
Впродовж цього часового проміжку гора двічі
переходила із рук в руки. Проте в третьому
найзавзятішому бої перемогу здобули січові
стрільці.  Командування Російської армії
змушене було припинити наступ на Карпати і
відступити.  Легіон українських січових
стрільців у боях за Маківку діяв уміло,
непохитно і мужньо.  Втрати січовиків
становили 42 чоловік (убиті) і 76 (поранені).

В серпні 1999 року на горі був відкритий
пам’ятник, а також впорядковані могили тим,
які боролися і загинули на цьому місці. 6 січня
2010 року президент України Віктор Ющенко
підписав указ №5 «Про заходи щодо
святкування,  всебічному вивченню й
об’єктивному висвітленню діяльності
Українських січових стрільців».

На місці поховань, митр. протоієреєм Іоаном
була відслужена панахида за душі спочилих.
Після цього у виконанні хористів прозвучали
повстанські пісні. На завершення була зроблена
спільна світлина на згадку.

Слід сказати, що подібні поїздки пробуджують
патріотичний дух, відновлюють (а для декого
встановлюють) відчуття історичної пам’яті, живого
зв’язку між поколіннями нашої землі. Саме такі
поїздки є вкрай важливими для зростання молодого
покоління. При цьому можна отримати і справжній
емоційний відпочинок від звичайних життєвих
клопотів, а також і відчуття естетичного
задоволення від споглядання краєвидів Карпат.

 Михайло Альмес,
студент магістратури КПБА

Поїздка на
гору Маківку

ПРОЯВ БОЖОЇ БЛАГОДАТІ
(продовження)

Пресвятої Діви Марії. Віруючі моляться перед цією
іконою, щоб бути збереженими у чистоті і
праведності.

Дивні діла Твої Господи, бо Ти можеш змінювати
закони природи, які тобою створені. «Прославляйте
Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його» (Пс.
105, 1).

митр. прот. Василь Бухній

БЛАГОСЛОВЕННИЙ  ДЕНЬ НАД КАРПАТАМИ
Про Карпати, карпатський край багато написано,

в піснях оспівано, фарбами змальовано. Багата
історія Бойківського краю, цього величнішого
Божого творива. Щоб його пізнати тут потрібно бути,
бачити, дихати свіжим та чистим повітрям.

Недавно тут у горах, на одній високій горі, лунала
молитва виголошена собором духовенства:
“Відверни від нас, пречудний пророче Божий Ілліє,
заступництвом твоїм праведний гнів Божий і позбав
всі міста і села України нашої бездощів’я і голоду,
страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць
і хвороб,  нашестя ворогів і міжусобної боротьби.
Укріпи твоїми молитвами, преславний владу нашу,
яка у великому і важкому подвизі трудиться, сприяй
їй у всіх благих діяннях і в починаннях по
впровадженню миру і правди в країні нашій.
Допомагай христолюбивому воїнству в боротьбі з
ворогами нашими.

Виблагай, пророче Божий, від Господа пастирям
нашим ревнощі по Бозі, сердечне піклування про
спасіння пастви, мудрість у навчанні й управлінні,
благочестя і кріпкість у спокусах, суддям виблагай
непідкупність і безкорисливість, хто начальствує,
піклування про підлеглих, милість і правосуддя…»
( з молитви до святого пророка Іллі).

В Сколівському районі, біля сіл Росохач, Мита,
Сухий Потік – знаходиться гора Високий Верх, на
якій побудовано невеличкий гарний храм в честь
святого пророка Божого Іллі. Коли дивитися з дороги
с. Мита  то можна побачити високо на горі щось
таке Біле золотаве дуже мініатюрне. Це і є цей храм.
Висота гори з храмом 1176 м. над рівнем моря. Вона
занесена до Книги рекордів України, де і іменується
як “Найвища гора православ’я в Україні”. Щоб
добратися на гору, потрібно здолати віддаль 10 км.
Постійно піднімаючись вгору.

Меценат і будівничий храму  п. Ігор Лисов –
депутат Верховної Ради України попереднього
скликання. Храм збудовано в листопаді 2011 року.
Біля храму поставлено величавий металевий хрест,
майстерно сконструйований в Києві. Круг хреста
увінчаний написом: “Боже великий єдиний, нам
Україну храни”. До підніжжя хреста вмонтовано
камінь зі святої гори Афон ( Греція), який привіз, як
благословення Святої Гори – п. Ігор Лисов.

Цього року, 24 серпня 2013 р. на горі Високий Верх у
храмі, з ініціативи та організації голови районної ради –
п. Миколи Романишина та голови райдержадміністрації
– п. Михайла Гнатишина було урочисто відзначено 22
річницю Дня Незалежності України.

В 11.00 год. Собором православного духовенства
було відслужено першу Божественну Літургію в
цьому храмі. Очолив Святу Літургію благочинний
Сколівського району – протоієрей Юрій
Еліяшевський якому співслужили:

протоієрей Іван Бальковський
протоієрей Ігор Салабай
протоієрей Михайло Ульмер
протоієрей Володимир Денькович ( УАПЦ)
священик Василь Данилів
священик Тарас Заєць
священик Іван Гайванович

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß

По закінченні Літургії було здійснено обхід
навколо храму з окропленням святою водою. Після
цього було відслужено Молебен за Україну з участю
греко-католицького священика з м. Сколе – о.
Володимира Борис, який прибув з мощами святого
Миколая. По закінченні молебна з відповідним
словом привітанням до присутніх звернувся
благочинний протоієрей Юрій Еліяшевський, де
було відзначено про велике духовне значення
святкування вперше Дня Незалежності України на
святій горі Високий Верх. Отець Михайло відзначив
також, що перша Свята Літургія була здійснена
сьогодні в цьому святому храмі.

Всіх об’єднала молитва “за Україну, за її долю,
за честь і славу за народ”.

Протоієрей Юрій залишив як святиню-реліквію
камінь зі святої гори Синай та камінь з гори
спокушення Господа Ісуса Христа.

Відбулося урочисте віче, організоване головами
районної Ради та адміністрації, а також невеличкий
концерт хорових колективів сіл Росохач, Мита та
Козьова. На закінчення було запрошено всіх
присутніх спожити козацької кулеші. Під спів
“многая літа” всіх було окроплено святою водою та
поблагословлено іконою святого великомученика
Пантелеймона з святими його мощами та мощами
святителя Чудотворця Миколая.

Всіх гріло ласкаве сонячне проміння, легенько
повівав вітерець, пахло духмяним різнотрав’ям,
чебрецем,живицею, материнкою, хвоєю.

Куди не поглянеш – всюди безкрайні гори зелені,
немов море, а внизу – маленькі хатки сіл.

Мимоволі згадуються слова псалма: “Які величні
діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти; повна
земля творіння Твого.”(Пс.103,24)

З вірою та добрими надіями, благодатно очищені,
духовно піднесені, не відчуваючи втоми, з
усміхненими обличчями всі присутні можливо і з
деяким жалем, що так швидко пройшов час, немов
Апостоли з гори Преображення поверталися додому.

Пртоієрей Юрій Еліяшевський
Благочинний Сколівського району
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