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Про Різдвяний піст
«Прийміть піст , бідні , – він розділить з вами і

обитель , і трапезу. Прийміть його , багаті , – він
вилікує вас від шкоди переїдання. Прийміть його ,

хворі –  це мати здоров’я. Прийміть його здорові –  це
охоронець вашої тілесної фортеці. Користь посту

відкрита всякому роду  життя , всякому стану тіла.
Радісно приймімо піст!»

Св. Василій Великий

Час Різдвяного посту – це особливо важливий
період для духовного життя, це «час сприятливий, це день
спасіння» (2 Кор. 6, 2). Якщо душа християнина сумує за
чистотою, шукає душевного здоров’я, то вона повинна
постаратися якомога краще використати цей корисний для
душі час. Ми всі – більшою чи меншою мірою люди хворі,
а піст – це курс лікування для наших немічних душ, а в
той же час – і для ослабленого тіла. Тому нам християнам
потрібно тільки правильно розуміти його зміст і значення
і сумлінно користуватися ним .

Ми всі успадкували хвору природу від наших
прабатьків, що насмілилися зухвало порушити дану їм
заповідь Божу і,  впавши  в подвійний гріх –
неслухняності і непомірності через споживання
забороненого плоду, і самі продовжуємо так само
грішити, затьмарюємо свою душу і руйнуємо
одночасно здоров’я тіла,  яке тісно пов’язане з душею.

Найбільша наша помилка і недолік  – вважати себе
цілком нормальними та ідеально здоровими людьми!
Ми – хворі, і хворі – гріхом, що походить від гордості
і самолюбства, та калічить душу і тіло. Це треба
зрозуміти  і глибоко усвідомити всю важкість такого
нашого стану, бо ж від гріха і першоджерела його –
бісівської гордості – все зло на землі, а в майбутньому
житті – вічні нескінченні муки.

Як же нам вилікуватися? Та й який хворий хотів би
постійно хворіти без всякої надії коли-небудь одужати?
Матір наша, Свята Православна Церква, пропонує нам
необхідний курс лікування – Різдвяний піст, як свого
роду «духовну лікарню». І всякий, хто проходить цей
курс лікування, сумлінно виконуючи приписи Церкви
та поради своїх духовних лікарів, не може не відчути,
наскільки велику користь і полегшення він приносить,
– аж до повного одужання.

Через непослух і непомірність в особі наших
прабатьків,  ми позбавились  райського блаженства –
через добровільно прийнятий на себе подвиг послуху і
стриманості, з відкиданням своєї гордині й
самолюбства, ми можемо знову повернути собі
втрачене райське блаженство.

Різдвяний піст припадає на зимовий час. Він
призначений для освячення четвертої пори року
таємничим оновленням духовної єдності з Богом і
підготовкою до святкування Різдва Христового.
Святитель Лев Великий пише: «Саме утримання
символізує чотири пори року, щоб… ми зрозуміли, що
постійно маємо потребу в очищені, та що при життєвій
розсіяності нам завжди потрібно намагатися постом і
милостинею викорінювати гріх, який примножується
тлінністю плоті й нечистотою бажань». За словами Льва
Великого, різдвяний піст – це наша з вами жертва Богу
за зібраний урожай та плоди землі, які Він нам дав.
«Як Господь збагатив нас плодами землі, – пише
святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути
щедрими до бідних». А преподобний Симеон
 Фессалонікійський говорить, що піст різдвяної
Чотиридесятниці – це символ говіння Мойсея, який
постився сорок днів і сорок ночей і отримав на кам’яних
скрижалях Божі заповіді. А ми, коли постимо сорок
днів, бачимо і приймаємо живе Слово від Діви, не на
каменях написане, а таке, що втілилося і народилося.
Ми залучаємося до Його Божественної плоті.

Різдвяний піст – це останній багатоденний піст року.
Він починається 28 листопада за новим стилем і
закінчується 7 січня. Говіння триває 40 днів і тому в
Церковному уставі називається ще Чотиридесятницею,
так само, як і Великий піст. Оскільки заговини на піст
припадають на день пам’яті святого апостола Филипа,
то його ще називають Филипівкою. Св. Анастасій
Синаїт, патр. Антіохійський (561-600) в своєму творі

«Про три чотиридесятниці», говорить: «Різдвяний піст
не вважали обов’язковим, бо приписували його
встановлення не апостолам,  а монахам». І тривалість
його була не стабільною, її скорочували до 18, 12, 6 і
навіть 4 днів. Автор в своїй праці захищає апостольське
походження і загальнообов’язковість посту
посиланням на передання про ап. Филипа. Згідно цього
передання, ап. Филип перед своєю смертю просив
небесної кари для своїх мучителів. За це йому було
відкрито, що він на протязі 40 днів не буде допущений
в рай. Тоді, св. Филип, усвідомивши свій вчинок,
благав, щоб в ці 40 днів постили за нього.

Встановлення Різдвяного посту відноситься до
глибокої давнини. Визначеної дати встановлення посту
немає, але у всякому разі, вже в ІV-V століттях церковна
практика знає всі чотири річних пости. 
Розповсюдження і введення Різдвяного посту в
богослужбове річне коло свят в Церкві відбувалось по-
різному. На заході ще в V ст. відомий спеціальний
підготовчий піст до свята Різдва Христового. Григорій
Турський розповідає про Перпетуя єпископа Турського
(491), який від дня св. Мартина (11 листопада) постив
до Різдва Христового. Турський собор 567 р.
постановляє монахам постити всі дні в грудні до Різдва
Христового (пр.27). Пізніше Різдвяний піст був
прийнятий в Римі та по всій Італії.

На сході перший указ щодо Різдвяного посту (з 15
листопада за ст.ст.) міститься в Коптському календарі
 VIII ст. За благочестивим переданням, Іоанн Посник
 (VI ст.) ввів таке правило: «постановляємо для
світських, щоб вони утримувались від м’яса в дні
Чотиридесятниці, тобто впродовж Филипового посту
і в піст св. Апостолів». Про Різдвяний піст говорять
Святі Отці, як заходу так і сходу:  св. Амвросій
Медіоланський, блаженний Августин, св. Іоан Златоуст.

Тривалість посту була остаточно визначена на
Константинопольському соборі 1166 р. за патріарха Луки
Хрисоверга, на якому було постановлено: постити перед
Різдвом 40 днів з 14 листопада по 24 грудня за ст.ст.

За своєю строгістю Різдвяний піст поступається
Великому, щоправда, в давній Церкві цей піст був дуже
строгим (християни дозволяли собі лише сухоїдіння і
тільки вечорами, а дехто не вживав їжі декілька днів
підряд). За апостольськими постановами в цей піст
дозволяється їсти лише хліб і овочі. З ХІІ ст. пісною
їжею почали вважати і рибу. Будь-які веселощі
вважались порушенням посту.

Свята Церква разом з правилами обмеження  в їжі
в період Різдвяного посту, також встановила і ряд
богослужбових особливостей, які б відрізняли постові
Богослужіння від інших днів річного богослужбового
циклу. Усі Богослужіння в цьому періоді служать одній
меті – приготування людських душ до народження
Богомладенця Ісуса.

Різдвяний піст і не лише він, але й усі решту постів
впроваджені християнською Церквою в якості засобу,
який сприяє піднесенню духа над плоттю, пануванню
духовно-моральних прагнень над чуттєвими. Піст, за
вченням Спасителя, допомагає очистити душу від
гріха, звільняє її від влади диявола і повертає до

спілкування з Богом. «Цей рід виганяється лише постом
і молитвою» (Мф. 9, 29) – каже Спаситель.

Треба тільки пам’ятати, що справжній піст, як вчить
Церква, полягає не тільки в одному тілесному
утриманні від відомих родів їжі, як м’яса, молока, сиру
та яєць, а й в утриманні від всякого зла. «Постимо,
браття, тілесно, постімось і духовно», – закликає
Церква, причому один тілесний піст без духовного не
має ніякої ціни: «Нічим є», за висловом святителя
Тихона Задонського, а й духовний піст без тілесного
не може бути успішним. Тілесна стриманість необхідна
для того, щоб послабити занадто сильну плоть,
звільнити дух від влади плоті, бо, за вченням Слова
Божого ( а кожен сам може перевірити це на власному
досвіді), плоть завжди бажає противного духові.
«Помисли плотські є смерть,  – говорить святий апостол
Павло, а помисли духовні життя і мир, тому що
помисли плотські ворожнеча проти Бога» (Рим. 8 , 6-
7). Тому, щоб поститись «постом приємним, угодним
Богові» і досягти належного успіху на цьому шляху,
необхідно розумно поєднувати піст духовний з постом
тілесним, пам’ятаючи, що як людина складається з
душі і тіла, так і досконалий піст повинен бути двоякий:
духовний і тілесний.

Свята Церква ніколи не вимагала і не вимагає
строгого тілесного утримання для хворих і немічних,
вважаючи, як висловлюється один з великих
подвижників преподобний Варсануфій, що
«недужному  врахує Бог його хворобу замість посту,
тому хто переносить її з терпінням та дякує Богові.
Якщо і десять разів на день будеш їсти, не журися, ти
не будеш засуджений за це, бо не від немічних тілом
вимагає Бог посту, але від сильних і здорових». Само
собою зрозуміло, якщо хвороба є дійсна хворобою, а
не вигадана і уявна, тому в таких випадках треба
просити поради та благословення у свого духівника.

Правило Апостольське, 69-е, що вимагає від усіх
дотримання встановлених Церквою постів, звільняє,
однак, від необхідності постити тих, у кого є перешкода
з боку «немочі тілесної». Повторю ще раз, що ніяких
пільг православний християнин не повинен допускати
собі сам, самовільно, а завжди звертатися за всіма
порадами, що стосуються духовного життя, до свого
духівника. Цікаво говорить святитель Златоуст про тих,
які по немочі не можуть постити: «Якщо не можеш
постити, то можеш не насолоджуватися, – а це вже
чимале зусилля, і недалеко від поста стоїть ...»

«Піст – колісниця, що підносить на небо, – вчить прп.
Єфрем Сирин, – піст – добрий захист для душі, надійний
співмешканець тілу. Піст – знаряддя доблесним, наука
подвижників. Піст – шлях до покаяння».

Піст – час небесного лікування, – говорить святий
Амвросій Медіоланський, – час пробудження душі від
гріховного сну і злочинної безпечності про своє
спасіння. У цей час душа кожного з нас, людини
грішної, як би пробуджується від дрімоти, перебуваючи
в якій вона забула про своє спасіння, була більш ніж
байдужа до нього... Вдивляючись, вона бачить навколо
себе імлу, яка  застеляє від неї промені божественної
благодаті. Свята Церква приходить на допомогу до
збентеженої душі: «Прийди піст, мати цнотливості,
викривач гріхів, проповідник покаяння! … Піст є час,
у який ми можемо очистити всю скверну недоліків і
зцілити всі виразки беззаконь, покірно просячи Лікаря
душ наших ...»

«Чи бачиш, що робить піст, – говорить святий
Афанасій Великий, – хвороби лікує, мокротиння висушує,
лукаві помисли видаляє, бісів проганяє, серце робить
чистим. Якби хто навіть одержимий був нечистим духом,
нехай буде йому відомо, що цей рід, за словом Господа,
виганяється тільки молитвою й постом».

Милістю Божою, ми і в нинішньому році дожили
до святого Різдвяного посту, коли все закликає нас до
покаяння, оновлення життя, та гідної зустрічі младенця
Христа. Не будемо ж нехтувати цим часом, настільки
сприятливим для нашого вічного спасіння. Відкладемо
ж всякі сумніви і вагання, які навіює на нас ворог
нашого спасіння, аби відвернути нас від покаянного
шляху, а підемо на  заклик святої Церкви: «Постовий
різдвяний час світло зачнімо!».

священик Іван Бойчин,
кандидат богословських наук
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Про духовні
причини Голодомору

1932-1933 рр.
У Священному Писанні є чимало

свідчень про голод. У книзі Неємії ми
знаходимо таке твердження: «І хліб з неба
Ти давав їм у голод їх...» (Неєм. 9, 15).

У книзі притч Соломонових є інший
вислів: «Не допустить Господь терпіти
голод душі праведного, надбання ж
нечестивих вивергне» (Пр. 10, 3). «І не
радива душа буде терпіти голод» (Пр. 19,
15). Голод, як явище у Священному
Писанні є страшним катаклізмом. Дуже
часто він згадується в Біблії у контексті
кари Божої: «Мечем і голодом винищить
їх Господь», – знаходимо ми суворий
вислів у книзі Об’явлення святого
апостола Іоанна Богослова. Невже
Господь був такий немилосердний і до

нашого народу, що послав аж три голодомори на нашу землю? Завжди
треба застерігати себе від такого запитання і принаймні у цьому
контексті треба думати завжди онтологічно.

За ці дні від істориків, експертів та дослідників голодоморів ми
чули різні причини щодо голоду в Україні 1932-33 рр., – це перш за
все, свідоме винищення нашого народу комуно-більшовицькою
системою, організація продовольчої політики, неврожай, хоча
насправді в ті роки українське село дало достатньо пшениці, щоб не
голодувати. Серед цих багатьох земних причин не називається чи не
найголовніше - духовний катаклізм тих років.

Напевно кожен із нас не раз у кінохроніках бачив, як із православного
храму виносять ікони, інше начиння. Біля нього розпалене вогнище і
все це кидається у вогонь. Поруч духовий оркестр грає жартівливу
музику і навколо цього сатанинського вогню танцюють всі. Ця картина
20–х років повторювалась з року в рік аж до часів індустріалізації і
колективізації. Один священик писав: «Селянство в часи НЕПу зовсім
збайдужіло. ОГПУ переважно арештовувало в той час інтелігенцію і
священиків. Селянин до цього діла ніякого не мав і тільки спостерігав
з боку». Одна очевидиця також згадувала, як голодного 1933 року вона,
будучи дівчиною, прийшла разом з мамою на Великдень до храму. В
ньому зібралося небагато побожних жителів села, всі майже вимерли.
Священик у ризах став до престолу, для того щоб почати звершувати
пасхальне богослужіння і тут до храму вдерлися молодики-
комсомольці. Вони зайшли з галасом до вівтаря, здерли зі священика
ризи, виволокли його майже голого у сорочці на паперть храму. Тим
часом одна із активісток, надівши священичі ризи, стала зображати
Божу Матір, а інший комсомолець Ісуса Христа і так вони читали
лайливі і нецензурні складені дешеві віршики проти Бога і Його Церкви.
Знесилені віряни, впали у Церкві на коліна і нічого не могли вдіяти,
вони були зморені голодом і для них дні страсного тижня продовжились.

Як ви думаєте, дорогі браття і сестри, що на це безчинство мав
вчинити Господь, як Він мав зреагувати на таку наругу і сатанинський
шабаш. Його вседержавна рука обважніла і Він відвернув Своє лице
від нас. Трагедія не скінчилась для нашого народу. За голодомором
прийшла друга світова війна, ще одне страшне випробовування.
Сльози і велике горе вкрили нашу багатостраждальну землю. Але
Господь чекав нашого покаяння і воно настало; хай навіть із
запізненням. Дотепер є ті, які галасують за повернення до тих
страшних часів, очевидно що вони є нащадками тих комнезамівців і
комсомольців, які обезчещували наші святині, руйнували наші храми
і святилища. Не питаймо у Господа – чому Він так жорстоко з нами
поступив? Це запитання до Чоловіколюбивого і Милосердного Бога
може спокусливо пролунати із вуст тих самих без-божників, які ще
готові танцювати на нашому духовному згарищі. Господь, навпаки,
у XXI столітті дав нам шанс виправитись і засудити цей страшний
злочин. «Початок мудрости – страх Господній, нерозумні тільки
нехтують мудрість і настанови» (Пр. 1, 7). «Не швидко звершується
суд над злими вчинками: тому і не страшиться серце синів людських
чинити зло»(Екл. 8, 11).

Головне, що сьогодні вимагається від нас сущих – це не
збайдужіти, не віддати себе в тенета диявольського відчаю, який чатує
сьогодні на націю. Ми повинні щиро молитися за тих, кого Господь
ще не врозумив і не привів до відчуття каяття за скоєне у 1932-33 рр.

Трагедія, яку пережив наш народ не повинна повторитися і це
можливо лише за навернення до Всемогутнього і Всесильного Бога,
влада Якого простягається над злими і добрими. Життя наше також
у Його руках і ми повинні Йому дякувати за цей спокійний і мирний
час. Дякувати за все, що Він нам дає. «І пам’ятай Творця твого в дні
юности твоєї, доки не прийшли тяжкі дні і не настали роки, про які
ти будеш говорити: «немає мені задоволення в них» доки не померкли
сонце, і світло, і місяць, і зірки, і не найшли нові хмари слідом за
дощем»(Екл. 12, 1-2).

«Вислухаємо сутність усього: бійся Бога і заповідей його
дотримуйся, тому що у цьому все для людини, бо всяке діло Бог приведе
на суд, і все таємне, чи добре воно, чи зле» (Екл. 12, 13-14). Амінь!

Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський
За матеріалами веб-порталу: http://hram.lviv.ua

Голгофа голодної смерті
Цьогоріч уся Україна

вшановє пам’ять жертв
Голодомору-геноциду 32-33
рр. Цей голодомор є однією із
найтрагічніших віх україн-
ського народу. Сторінкою
найстрашнішої історії нашої
нації.

Болісно стискалося цього
дня серце у всіх небайдужих
українців при згадці про ті
страшні жертви, які поніс
наш народ внаслідок
цілеспрямованих дій сталін-
ського комуністичного режи-
му на “упокорення” україн-
ського села найжахливішим
способом – голодомором.

Важко ставало на душі
при думці скількох ми не
дорахували через цю
трагедію тепер вчених,
лікарів, вчителів чи просто
хліборобів та робітників…
Саме цього дня якнайбільше
усвідомлюються причини
сучасного становища, із якого
ось уже двадцять років
Україна не може виборсатись.

У рамках заходів, які були
заплановані у Дрогобичі до
Дня пам‘яті жертв голо-
доморів та політичних
репресій, на меморіалі
“Тюрма на Стрийській”
встановлено та освячено
“Дерево пам’яті”. Нагадаємо,
це символічна кована калина,
яка складається з окремих
гілок, кожну з яких виготовив
певний регіон: місто, село, чи
політична партія, громадська
організація на знак поша-

А ти Славна Україно не забудь за мене!

У скорботний день, 23 листопада, біля
пам’ятного знака перед будинком
райдержадміністрації та районної ради відбулося
віче-реквієм пам’яті жертв Голодомору 1932-33
років в Україні. Очолив панахиду за душі
померлих секретар Дрогобицько-Самбірської
єпархії прот. Андрій Безушко у співслужінні з
прот. Любомиром Митником (УГКЦ).

Отець Андрій у своєму слові до вірян
наголосив про те, що багато народів пережили
голодомори  і їх  визнає світ, а геноцид
українського народу всіма можливими способами

нування жертв голодомору та
політичних репресій даної
місцевості.

Розпочався захід із
панахиди, яку очолив висо-
копреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський у співслужінні з
преосвященійшим Ярославом
єпископом Самбірським і
Дрогобицьким УГКЦ та
духовенством обох церков.

У своєму слові владика
Яків нагадав, що смерть
загиблих є для нас пере-
сторогою і водночас закликом.
Закликом бути стійкими у
випробуваннях і не допускати
знекровлення нашої держави
окупацією чужими силами.
Закликом боронити себе і своє
майбутнє, протиставляючи
насильству силу віри. Бо ми
знаємо, що коли ми капіту-
люємо перед небезпекою
тоталітаризму, то знову може

настати трагедія, подібна до
згадуваної сьогодні.

Із признанням згадуємо
сьогодні всіх жертв без-
божницького терору. Ми
молимося за спокій їхніх душ
і водночас вчимося у них.
Вчимося лишатися на своїй
землі, коли виникає спокуса
втекти деінде. Вчимося
любові до цієї землі. Вчимося
мудрості господарювання на
ній у тих міцних господарів,
яких “большевики” вини-
щували найпершими, обзи-
ваючи їх “куркулями”.

Ми молимося, щоб
Господь дав нам почути
послання від загиблих.
Почути і захистити століття,
що почалося, від повторення
геноцидів і терору.

Вічная пам’ять жертвам
терору!

Свящ. Михайло
Гаврилів

хочуть завести у забуття. Та ми не маємо права
забути про тих хто невинно загинув
мученицькою смертю тільки через те, що він
Українець. Кров цих мучеників взиває до нас.

“Сьогодні ми з великою скорботою
гортаємо трагічну сторінку нашої історії.
Минуло 80 літ, але не можна осягнути розумом
та змиритися з тими страшними жертвами,
яких зазнав наш народ в роки тоталітаризму,-
сказав у своєму виступі заступник голови
райдержадміністрації Олександр Філіпенко.
– Хай же ця трагедія назавжди залишиться в
історії і ніколи не повториться в майбутньому.
Це добре, що тут сьогодні  присутня молодь,
бо саме їй будувати майбутнє держави та
берегти нашу пам’ять”. Олександр Філіпенко
закликав присутніх запалити свічку пам’яті
тут, на площі та у кожній оселі.

Сповненими хвилювання та скорботи
словами звернувся до присутніх заступник
голови районної ради Роман Урбан.

Нікого не залишив байдужим емоційний
патріотичний виступ молодіжного
самодіяльного мистецького колективу
Меденицької  школи.

Віддавши данину шани та пам’яті
мільйонам померлих від штучного голоду
наших співвітчизників, учасники віча
розійшлися, залишивши запалені лампадки як
вогники пам’яті кожній невинно убієнній
душі.

Леся Луців
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«З уст твоїх благодать
засяявши…»

26 листопада свята
Православна Церква вшановує
пам’ять святителя Іоана
Золотоустого. В історії Церкви
св. Іоану Золотоустому належить
місце найблискучішого і
найпопулярнішого проповід-
ника, якого будь-коли знав
східнохристиянський світ. Він
зосереджує в собі настільки
багато блискучих талантів, що
виступає практично над всіма
Отцями Церкви, як блискучий
оратор, як екзегет, як великий
моральний вчитель, як святий та
сповідник. Народився святитель
в 347 р. в християнській родині.
Батько його Секунд, будучи
начальником над всіма війсь-
ками в Сирії, помер незадовго
після народження святителя.
Молода вдова, побожна Анфуса,
відмовилась вдруге виходити заміж і повністю присвятила себе вихованню
сина. Ще в дитячі роки під впливом матері зародилася в Іоана велика любов
до Слова Божого.

Освічена Анфуса не шкодувала коштів на освіту сина. Святитель навчався
риторики та філософії в найкращих вчителів того часу.

Подібно до свого товариша Василія, Іоан прагнув прийняти чернецтво,
але довгі вмовляння матері змусили його на деякий час відкласти здійснення
свого наміру. Залишаючись в рідному домі святитель присвятив себе
вивченню Слова Божого, молитві і подвигам благочестя. У 367 р. прийняв
хрещення від єпископа Антіохійського Мелетія. Згодом разом з Василієм та
Феодором Мопсуетським навчався у пресвітерів Флавіана і Діодора
Тарсійського.

Після смерті матері Іоан приймає чернечий постриг, у 381 р. – від Мелетія
Антіохійського рукоположення в диякона, а в 386 р. – від єпископа Флавіана
в пресвітера. Антіохійський період святителя був для нього найщасливішим:
спосіб життя точно відповідав його нахилам, бажанням і даруванням. І так
тривало близько 20-ти років.

27 вересня 397 р. помирає Константинопольський патріарх Нектарій.
Імператор Аркадій захотів бачити на столичній кафедрі св. Іоана. Підступно
викликавши з Антіохії, святителя під конвоєм привезли в Константинополь.
26 лютого 398 р. його висвятили на архиєпископа Константинопольського.
В особі святителя Іоана Золотоустого Константинопольська Церква придбала
ревного молитвеника, жертовного пастиря, блискучого оратора. Святитель
розвинув місіонерську діяльність, турбуючись про поширення православ’я.
Іоан Золотоустий відмовився від предметів розкоші, не влаштовував
урочистих прийомів, виступив за боротьбу з аморальністю тогочасного
християнського середовища. Столична знать, до яких приєдналася
імператриця Євдоксія, не любили архиєпископа-аскета та шукали нагоди
позбутися його.

Така нагода трапилася коли монахи Нітрійської пустелі, запідозрені
Олександрійським архиєпископом Феофілом в додержанні єретичних
поглядів Орігена, просили імператора Аркадія призначити св. Іоана суддею
між ними. Але у 403 р. Феофіл у передмісті столиці скликав собор, який
заочно засудив святителя за вигадану прихильність до Орігена та образу
імператриці Євдоксії. Святителя було відправлено в заслання у Пренет
поблизу Нікомидії, а згодом собор з 65-ти єпископів, під впливом імператриці
відновив святителя на патріаршому престолі.

Ворожнеча між архиєпископом та царським двором відновилась через
два місяці, коли в день Усікновення чесної глави Іоана Хрестителя була
встановлена срібна статуя імператриці. Святитель почав свою проповідь
словами: «Знову Іродіада біснується, знову танцює, знову намагається
отримати на блюді главу Іоана», – і в 404 р. Він був арештований. Святителя
відправили в заслання в містечко Кукуз, де великий угодник Божий черпав
сили в молитві. Згодом св. Іоана вирішили заслати в м. Пітіус, куди
подвижник три місяці хворий ішов гірськими дорогами. 14 вересня 407 р.
св. Іоан Золотоустий зі словами «Слава Богу за все» відійшов до Господа.

27 січня 438 р. його мощі були урочисто перенесені до
константинопольського храму Святих Апостолів.

прот. Ярослав Венгрин

Святкування з нагоди 150 – річчя
Храму у  с. Билинах

Красиве і величне село Биличі.
Звичайне, одне із понад 100 населених пунктів у Старосамбірському

районі. Славне своїм історичним минулим і людьми. У нашому селі 21
березня 1874 року народився видатний оперний співак із світовим іменем
Олександр Носалевич. Його неповторним басом - баритоном захоплювалась
публіка оперних театрів України, Австрії, Чехії, Німеччини, Англії, Італії
та інших Європейських держав. Його батько Модест Носалевич служив у
селі священиком. В Олександра ще з дитинства виявився великий талант
до співу. Він не раз читав Апостола на Службі Божій. Його артистична
діяльність була високо оцінена світовою пресою.

Але в нас є місце, куди кожен із нас може прийти зі своїм болем, смутком,
тривогою, і через щиру молитву та віру отримати духовний спокій та Божу
благодать - це церква Святих безсрібників Косми і Даміана, яка знаходячись
у центі села є центром духовності.

Найдавніші відомості про церкву знаходимо в документах датованих
1510 р. У 1723 р. парафія отримала привілей від дідича Яна Дідушицького.
Попередниця нинішньої церкви була зведена у 1729 р. На її місці у 1863 р.
постала теперішня церква Святих безсрібників Косми та Даміана, якій 14
листопада виповнилося 150 років. У цей день святкуємо Храмовий празник,
цього року - ювілей. Але церква щонеділі, вже впродовж 150 - ти років,
збирає парафіян на спільну молитву. Саме у храмі люди підносять свою
душу в той невідомий світ, звідки сходить Благодать Божа. Щира молитва
додає віри, надії, любові. На святкування 150 - річчя поспішали люди з
усіх куточків села. У храмі зібралися не лише парафіяни нашого села, але
й багато гостей з різних сіл.

Святкову Божественну літургію  очолив секретар Дрогобицько –
Самбірської Єпархії протоієрей Андрій Безушко. Йому співслужили: прот.
Іван Фляк з  с. Воля Баранецька, прот. Дмитро Розквас з смт Судова Вишня,
прот. Дмитро Яворський з села Буково, прот. Ігор Побурчак з с. Садковичі,
прот. Ростислав Шеменда з с. Владиполя, прот. Богдан Дзюба з с. Берестяни,
ієр. Олексій Столяр з м. Борислава Дрогобицького благочиння, ієр. Іван
Лепкий з с. Завадівка Турківського благочиння, ієр. Василь Мушинський
Дрогобицького благочиння та настоятель ієрей Йосип Усик.

Божественну літургію супроводжував своїм мелодійним духовним
співом церковний хор під керівництвом регента хору Ольги Гамар. З нагоди
свята хор, під керівництвом настоятеля о. Йосипа, вивчив три піснеспіви
до Божественної літургії “Єдинородний Сину”, який носить назву
Галицький, “Прийдіте поклонімось” Київського розспіву та молитву “Отче
наш” також Київського розспіву.

Багато парафіян та дітей приступили до Святої сповіді та Причастя. Молячись
на Божественній літургії, парафіяни щиро просили Господа Бога і Пресвяту
Богородицю миру, спокою, здоров’я, злагоди, любові для кожної родини.

Прот. Ростислав Шеменда з с. Владиполя виголосив проповідь на тему
свята про чудотворців безсрібників Косми і Даміана, які на прикладі свого
життя показували людям, як треба жити, молитися.

З християнського дому винесли живу віру, а також міцну любов до Бога
та ближніх. За церковними переказами, родом брати з малої Азії. Це були
освічені люди й талановиті лікарі. Мали надзвичайний дар – зцілювали
рани, душевні та тілесні, молитвами. Оскільки ніколи не брали плати за
лікування, то люди почали іменувати їх безсрібниками. Лікували усіх,
особливу увагу приділяли бідним. Також побажав усім щирої віри, миру,
злагоди, щоб виховували своїх дітей в любові, і хай ці святі чудотворці –
безсрібники Косма та Даміан будуть завжди нашими небесними
покровителями.

Отець – настоятель подякував духовенству, які відгукнулись на його
запрошення та прибули на спільну молитву.

Ювілейне торжество закінчилося водосвятним молебнем, який очолював
секретар єпархії Андрій Безушко, окропивши всіх парафіян освяченою водою.

В кінці святої літургії звернувся з вітальним словом о. Андрій Безушко.
У своєму слові отець розкрив причину святкування і прославлення святих
чудотворців. Також від імені Архієпископа Якова вручив Ювілейну грамоту
парафіянам. В кінці Літургії відбувся урочистий хресний хід, навколо церкви.

Хочеться, щоб наші спільні молитви вислухав Господь і дарував всім
людям нашого села гідне життя, яке б проявлялося в єдності, любові до
ближнього свого, любові до Творця небесного.

Марія Барабан
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КАТЕХІЗИС
КНИГИ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

Головним предметом Старозаповітніх книг є:
створення світу і людей, гріхопадіння перших людей,
Боже піклування про їх спасіння, обітування їм
Спасителя та готування людей до прийняття Його.

Ісус Христос часто посилається на Святе Письмо:
«Дослідіть Писання... вони свідчать про Мене» (їв. 5, 39).
«Тоді розкрив їм розум розуміти Писання» (Лк. 24, 45).
«І почав від Мойсея й від усіх пророків і виясняв їм

з усіх Писань про Нього» (Лк. 24, 27).
І апостоли свою проповідь стверджували Святим

Письмом. Бо «ніколи пророцтво не виходило з волі
людської, а керовані Духом Святим (його)
виголошували святі Божі люди» (2 Петр. 1, 21).

Скільки є книг Старого Заповіту?
їх властиво 50. Але св. Кирило, патріарх

Єрусалимський, св. Афанасій Великий і св. Іван
Дамаскин нараховують їх 22, згідно з тим, як їх
рахували євреї до пришестя Христового на їх первісній
мові. Таке розходження в рахунку полягає в тому, що у
той час деякі книги зводили в одну, а деякі з різних
причин не вводили до канону. Той перерахунок і ми
приймаємо тому, що їм (євреям) були доручені Слова
Божі (Рим. З, 2), а новозаповітня християнська Церква
прийняла книги Старого Заповіту від старозаповітньої.

Книги Старого Заповіту за списком, прийнятим
Православною Церквою:

1. Буття
2. Вихід
3. Левит
4. Числа
5. Второзаконня (або Повторення Закону)
Ці перші п‘ять книг Старого заповіту

називаються Книгами (Законом) Мойсея.
6. Книга Ісуса Павина
7. Судді (з книгою Руф)
8. Перша і Друга книга Царств
9. Третя й Четверта книга Царств
10. Перша й Друга книга Параліпоменон
11. Перша й Друга книга Ездри (Неємії)
12. Книга Есфір
13. Книга Іова
14. Псалтир
15. Книга Притч (Приповістки Соломонові)
16. Книга Екклезіаста
17. Пісня Пісень
18. Пророка Ісайї
19. Пророка Єремії
20. Пророка Єзекіїла
21. Пророка Даниїла
22. 12-ти малих пророків.
У цей список не увійшли книги: Ісуса сина Сирахового,

Товіта, Премудрості Соломона, Юдифи, Третя книга
Ездри, книги Маккавеїв. Не ввійшли вони тільки тому,
що вони не числяться в єврейському списку. Але вони
також священні і, як зазначає св. Афанасій, призначені
святими Отцями головно для тих, що вступають у Церкву.

Для всіх же вірних вони мають велике виховавче значення.

Поділ книг Старого Заповіту
Старозаповітні книги поділяються на: законодавчі,

історичні, учительні і пророчі.
Законодавчі: п‘ять книг Мойсея: Буття, Вихід,

Левит, Числа, Второзаконня.
Історичні: Ісуса Павина, Суддів, Руф, Царств,

Параліпоменон, Ездри, Есфір, Маккавеїв.
Учительні: Іова, Псалтир (книга псалмів), книги

Соломона, Товіта, Ісуса сина Сирахового.
Пророчі: Ісайї, Єремії, Єзекіїла, Даниїла, 12-ти

малих пророків.
Примітка: Про Псалтир треба знати, що це

особливо висока богонатосненна книга, повна
молитовного піднесення, найвищої святої поезії. Вона
разом і учительна, бо навчає високої побожності,
разом і історична, бо показує історію тієї
побожності, разом і пророча, бо вміщає в собі
багато пророцтв про Христа Спасителя. Псалтир –
це найкраще керівництво до молитви, і в молитві та
прославленні Бога підносить дух наш до найвищого
ступеня. Тому ця книга безперестанно вживається у
церковному богослуженні. Псалтир – це настільна
книга усіх побожних християн. Вони щодня
прочитують по одній або й більше кафізм після
ранішніх молитов.

КНИГИ НОВОГО ЗАПОВІТУ
Новий Заповіт складається з 27 книг: Законодавчих

(4 Євангелія), історичної (Діяння святих апостолів),
учительних (послання святих Апостолів) та пророчої
(Об‘явлення св. Івана Богослова).

Євангеліє
Це слово грецьке, що означає благовістя, радісна

вість. Євангеліє благовіствує про пришестя на землю
обітованого Спасителя світу, Господа нашого Ісуса
Христа, про Його Божество, про втілення від Духа
Святого і Марії Діви, про Його дивне народження, про
життя на землі, про чудесні діла Його та спасительне
вчення і, нарешті, про Його хресні страждання, смерть
на хресті, поховання, преславне на третій день
воскресіння, вознесіння на небо та сидіння праворуч
Бога Отця.

Книга ця названа Євангелієм тому, що для людини
не може бути радіснішої вістки, як вістка про
Божественного Спасителя та про вічне спасіння. Тому
то перед читанням Євангелії і після читання ми радісно
співаємо: «Слава Тобі, Господи, слава Тобі».

Євангеліє – це книга законодавча у найвищому
розумінні.

Євангеліє написали чотири учні Христові, які
називаються євангелистами: Матвій, Марко, Лука та
Іван Богослов.

Діяння святих апостолів
У цій історичній книзі Нового Заповіту

повіствується про зшестя Святого Духа на апостолів
та поширення через них Церкви Христової по світі між

народами.
Слово апостол також грецьке і озна-

чає посланник, від того, що Христос послав своїх учнів-
апостолів на проповідь.

Послання апостольські
Послання святих апостолів — це учительні книги

Нового Заповіту, їх є разом 21:
Сім соборних послань, що призначалися для всіх

людей (Церков), а саме: послання апостола Якова, 2
послання апостола Петра, 3 послання апостола Івана
Богослова і послання апостола Юди (брата Господнього).

Чотирнадцять послань апостола Павла: до Римлян, 2
послання до Коринфян, до Галатів, до Ефесян, до
Филіпійців, до Колосян, 2 послання до Солунян, 2
послання до Тимофія, до Тихика, до Филимона, до Євреїв.

Об‘явлення св. Івана Богослова (Апокаліпсис)
Це – пророча книга, яка містить у собі таємниче

зображення майбутньої долі Церкви Христової та
всього світу. Як старозаповітні пророцтва не були
зрозумілими, доки не справдилися, так і ця пророча
книга Нового Заповіту є таємницею для нас. А все ж
таки по ній можна багато догадуватися.

Яке значення мають пророцтва після того, як
вона справдилася?

Апостол каже, що вони світять, як світильник у
темному місці (2 Петр. 1, 19). Вони показують нам, що
святі книги написані по натхненню Святого Духа, бо
ніхто з людей не може знати майбутнього. Знає тільки
Дух Божий.

Здійснені пророцтва наочно показують нам, що
Господь дійсно опікується долею людей і скеровує їх
до спасіння.

Як ми довідуємося, що пророцтва від Бога?
Коли пророк Ісайя провістив про народження Христа

Господа від Діви, чого розум людський і помислити не міг,
і коли через кілька століть Христос народився від Пресвятої
і Пренепорочної Діви Марії, тоді не можна не бачити, що
здійснення пророцтва — це діло Боже і що Сам Бог наперед
сповістив його. Євангелист Матвій, повіствуючи про
народження Христа, наводить і пророцтво Ісайї. Це все
сталося, каже він, щоб збулося сказане від Господа: «Ось
Діва в утробі прийме, породить Сина і дадуть йому ім‘я
Еммануїл, що означає: з нами Бог» (Мт. 1, 22-23; Іс. 7, 14).

Таким же доказом Божого піклування про нас є чуда,
записані у святих книгах.

Що таке чудо?
Це те, чого неможливо зробити ні силою, ні умінням

людським, а тільки всемогутньою силою Божою,
наприклад воскресити мертвого.

Чуда також є ознакою Слова Божого. Хто творить
правдиве чудо, той діє Божою силою. Значить, він
угодний Богові, і в ньому діє Дух Святий. Тому, коли
він говорить іменем Божим, то через нього промовляє
Боже Слово.

Христос посилається на створені Ним чуда, як на
доказ Свого Божественного Посланництва: «Діла, які
дав Мені Отець, щоб чинив Я, ті діла, які Я чиню,
свідчать про Мене, що Отець Мене послав» (їв. 5, 36).

Примітка: Не можна вважати за чуда фокусів
або наукових відкриттів, бо всі вони діються згідно з
законами природи, а чудо — це дія вища від законів природи.

(за виданням: Митрополит Михаїл.
Поширений катехизис Православної Церкви

Христової. Вид. 2-ге. – Київ, 1992)

Пресвята Богородице допоможи дітям
З благословення Високопреосвященнішого Якова архієпископа

Дрогобицького і Самбірського та за підтримки пані Ольги Горечко
Директора Львівського туроператора “ПЕТБО”  до дитячого будинку для
дітей інвалідів у с. Буково завітали гості на чолі з секретарем Дрогобицько-
Самбірської єпархії прот. Андрієм Безушком. У с. Лютовисько гостей
зустрів настоятель парафій с. Буково і Лютовисько прот. Дмитро Яворський
і вже всі разом поїхали відвідати дітей, що живуть у дитячому будинку с.
Буково. Там їх радо зустріли директор Куць Ярослав Васильович,
працівники і вихованці.

Директор подякував гостям за чисельні подарунки і запросив гостей у
храм, де священники з пані Ольгою і її колективом подякували Богу за
його опіку і допомогу. Пізніше оглянули весь сиротинець, поспілкувались
з працівниками, з вихованцями, обдарувавши їх подарунками і солодощами,
залишили свої відгуки у книзі відвідувачів.

На подвір’ї дитячого будинку стоїть Опікунка і Захисниця всіх цих дітей
і всіх людей Пресвята Богородиця. Тут, біля Неї, гості дуже гарно проспівали
пісню до Богородиці.

Пані Ольга була приємно здивована, ознайомившись з умовами в яких
живуть вихованці, адже всі вони – люди з особливими потребами, інваліди.
Усі вони незалежно від віку, назавжди залишаються для працівників дітьми.

Усі вихованці дитячого будинку щиро вітали гостей, раділи подарункам,
адже незабаром буде свято Миколая і для них це був ніби початок свята.
Частина вихованців дитячого будинку сироти. Вони втішалися гостям, як
своїм родичам, адже їх ніхто з рідних ніколи не відвідує.

Всі вихованці з великим задоволенням фотографувались з гостями,
працівниками ніби одна велика дружня сім’я.

В притулку живе дівчинка Оля, яка погано бачить, але малює ікони.
Для неї привезли усе необхідне для малювання.

Приїзд відвідувачів у такі заклади – це свято для вихованців. Адже вони
також хочуть зустрічати гостей, знайомитись з новими людьми,

спілкуватися з кимсь, крім тих кого бачать щодня. Тому нам усім потрібно
частіше відвідувати такі місця, де живуть діти сироти, люди з особливими
потребами, щоб вони не відчували самотності, не відчували себе обділеними,
ображеними чи непотрібними.

Прот. Дмитро Яворський
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ЗАКОН БОЖИЙ
ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ

СИМВОЛ ВІРИ
(продовження, початок див. №4, 5)

БЕСІДА ПРО ВТІЛЕННЯ СИНА БОЖОГО
Святитель Сильвестр (IV ст.) у бесіді з юдеями про

віру каже: «Бог, привівши усе в буття, коли створив
людину і побачив її схильність до всякого зла, не
зневажив гинучої справи рук Своїх, а благозволив, щоб
Син Його, перебуваючи нероздільно з Ним (адже Бог
знаходиться скрізь), зійшов до нас на землю. Отже, Він
зійшов і, народившись від Діви, став підзаконних, щоб
викупити підзаконних (Див.: Гал. 4, 4-5).

А про те, що Він мав народитися від Діви, провістив
божественний пророк Ісая такими словами: «Ось Діва
в утробі зачне і Сина народить, і наречуть ім’я Йому
Еммануїл» (Іс. 7, 14). Це саме ім’я, як ви знаєте, вказує
на пришестя Боже до людей і в перекладі з грецької
мови означає: з нами Бог. Отже, пророк заздалегідь
провістив, що Бог народиться від Діви.

Для Бога нема нічого неможливого, але диявола
повинен перемогти той, хто був ним перше
переможений. Ним переможена була людина —
людина, народжена не за звичайним законом природи,
не від сімені чоловіка, але створена із землі, і притім із
землі чистої, непорочної, як діва, — бо вона ще не була
тоді проклята Богом і її ще не осквернила ні кров
убитого брата, ні умертвіння тварин, бо вона ще не була
заражена тліючими тілами, не була осквернена якимись
нечистими і негідними ділами.

З такої землі була створена для нашого праотця
плоть, яку оживило Божественне дихання.

Але якщо всезлобний диявол переміг таку людину,
то потрібно було, щоб і сам (диявол) був переможений
такою ж людиною. А такою і є Господь наш Ісус Христос,
народжений не за законами природи, а з чистої і святої
дівочої утроби, подібно до того, як Адам вийшов із
незараженої гріхом землі. І, як Адам був оживлений
диханням Божественним, так і Цей (Ісус Христос)
втілився дією Духа Святого, Який зійшов на Пресвяту
Діву, і став досконалим Богом і досконалою людиною —
в усьому, крім гріха, що має дві природи — Божу і
людську, але в одному Лиці; і тому людська природа
страждала за нас, а Божество залишалося безстрасним.

Для пояснення сказаного св. Сильвестр навів такий
приклад: коли дерево, осяяне промінням сонця,
зрубується сокирою, то із зрубаним деревом сонячне
проміння не зрубується. Так і людська природа
Христова, з’єднана з Божеством, якщо і зазнала
страждань, то ці страждання не торкнулися Божества.

Впродовж перших століть християнства юдейські
книжники, яких називали масоретами,  тобто
охоронцями традицій, вилучили з усіх синагог у всьому
світі списки священних книг і замінили їх власними,
переписаними дуже точно, багаторазово
перевіреними — літера в літеру — самими масоретами.

Але ті помилки, які вже були до моменту реформи
масоретів, не тільки не були ними виправлені, а,
навпаки, виявилися закарбованими їхньою реформою,
деякі ж перекручення були навмисно внесені
масоретами, щоб погіршити ясність пророчих віщувань
про Христа Спасителя.

З цих останніх вкажемо насамперед на відому зміну
масоретами 14 стиха 7-ї глави пророцтва Ісаї: «Ось Діва
прийме в утробі і породить Сина». Знаючи, що це
місце найбільше полюбилося християнам і найкраще
свідчить про пренепорочне Різдво нашого Господа,
масорети, впроваджуючи свою реформу, в усі єврейські
тексти по всьому світу поставили замість слова
«Ветула» — Діва слово «Альма» — молода жінка.
На це у свій час давні християнські апологети резонно
заперечили єврейським тлумачам: «Яке ж знамення, про
яке тут каже пророк Ісая, було б у народженні сина від
молодої жінки, якщо це — повсякденне явище».

У знайденому порівняно недавно рукописі пророцтва
Ісаї, написаному до Різдва Христового, як повідомляє
часопис «Time» (№ 18, 1952 p., с. 5), у стиху 14-у 7-ї
глави стоїть «Діва», а не молода жінка. Із сказаного
зрозуміло, чому Церква як найавторитетнішим текстом
Святого Писання надає перевагу перекладам
Септуагінти і Пешіто, з яких перший цінний ще й тим,
що був створений з натхнення Духа Святого соборним
подвигом Старозавітної Церкви.

Септуагінта. Першим і найточнішим перекладом
Святого Писання був переклад усіх книг Старого Завіту
з єврейської на грецьку, здійснений сімдесятьма

(точніше 72) перекладачами, чи, як їх називають, —
тлумачами, в 111 ст. (за 270 років) до Р. X

Єгипетський цар Птолемей Філадельф, жадаючи
мати в бібліотеці священні книги єврейського закону,
повелів своєму бібліотекареві, Димитрію Фаларею,
придбати ці книги і зробити з них переклад на
найпоширенішу в той час грецьку мову.

За вказівкою царя було відправлено в Єрусалим до
первосвященика Єлеазара посольство з багатими
дарами для храму з проханням доставити в
Олександрію точний список єврейських книг і прислати
людей, здатних перекласти їх.

Зраділий священик Єлеазар охоче виконав побажання
царя. Щоб у такому великому ділі взяла участь вся
Старозавітна Церква, увесь Богообраний народ, було
встановлено піст і посилену молитву в усьому народі.
Було скликано всі 12 колін Ізраїлевих, наказано їм обрати
по 6 чоловік перекладачів від кожного коліна, щоб вони
спільною працею переклали Святе Писання грецькою
мовою. Обрані перекладачі, прибувши у Єгипет до царя,
з любов’ю взялися за святу справу й успішно закінчили
ЇЇ в стислий термін. Так під дією Духа Святого цей
переклад став плодом соборного подвигу всієї
Старозавітної Церкви. Цей переклад був у користуванні
під час земного життя Самого Господа Ісуса Христа. Цим
перекладом користувались св. апостоли Христові, св. отці
й уся первісна Церква.

Пешіто. У І-ІІст. з’явився переклад священних книг
сирійською мовою під назвою «пешіто», тобто простий,
правильний. Для православної Церкви ці два переклади
(«Септуагінта» і «Пешіто»), а для римо-католиків ще
переклад, зроблений св. Ієронімом, так звана «Вульгата»
(загальновжиткова), є безумовно більш авторитетними,
ніж єврейський оригінал.

(Складено за кн. єп. Нафанаїла «Беседы о св.
Библии»; архиєп. Віталія «Конспект к изучению Библии
Ветхого Завета» та ін. джерелами).

Дуже повчально, що найдетальніше вивчення тих
фактів Євангельської історії, які, на перший погляд,
здаються чомусь малоймовірними і невірогідними,
завжди обертається на користь євангелістів, зайвий раз
підтверджує точність подій, які вони повідомляють.

Кілька десятків років тому «вільна» критика вважала
цілком неправдоподібною розповідь св. євангеліста
Луки про те, як св. Йосиф із зарученою з ним
Пречистою Дівою вирушив «з Галилеї, з міста Назарета,
до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо
він був з дому і роду Давидового» (Лк 2, 4), щоб
виконати наказ про перепис, що проводився в Сирії за
часів правління Квиринія (Див.: Лк 2, 2). Справді, за
словами св. Луки виходить, що записуватися треба було
не за місцем проживання, а за місцем походження. Та
це, вказували критики, по-перше, неможливо. Уявіть,
який переполох і безладдя можуть скоїтися у країні,
якщо всі люди в один і той же час покидатимуть місця
постійного проживання для того, щоб їхати у місто,
звідки походили їхні предки! А по-друге, це суперечить
даним, які у нас є щодо римського перепису: відомо,
що римляни вимагали запису за місцем проживання.

На перший, більш поверховий погляд, уявляється,
що ці заперечення в корені підривають вірогідність
розповіді св. Луки, настільки вони здаються вагомими!
Однак… Усяке заперечення втрачає свою вагу при
зустрічі з безперечно встановленими фактами. І ось,
було знайдено документ, який відноситься до 103-104
років після Р. X., правителя Єгипту Гая Вібія Максима.
В цьому наказі приписується з’явитися на перепис,
дотримуючись саме того порядку, який вказано у
Євангелії св. Луки: в зв’язку з переписом кожен
мусить прибути туди, звідки походить його рід. А
якщо так, то відпадають і міркування про протиріччя
розповіді св. Луки з римськими порядками: з указу Вібія
Максима ми дізнаємося, що римляни пристосовувалися
до звичаїв та порядків підкорених країн. І в розповіді
про порядок перепису св. Лука виявився бездоганним і
точним свідком. (З передмови до кн.
«Четвероевангелие», вид. «Истина», Париж, 1943).

БЕСІДА ПРО ЧУДЕСА БОЖІ
Матеріалісти категорично відкидають можливість

чудес Божих у світі. Вони твердять, що чудо суперечить
законам природи. «Чудо, — кажуть вони, — несумісне
з науковою істиною про сувору закономірність усіх
явищ природи».

Чи так це? Спробуємо відповісти.
Проф. С. Л. Франк каже: «Механіка Галілея вчить,

що всі тіла незалежно від їх питомої ваги, падають на
землю з однаковою швидкістю та прискоренням; чи
суперечить цьому закону загальновідомий факт, що
пір’їнка падає на землю значно повільніше, ніж залізна
гиря, або що у воді дерево зовсім не падає? Чи
порушується цей закон тим, що аероплан узагалі не
падає, а здатен підніматися угору і летіти над землею?
Очевидно, ні.

Бо закон Галілея, подібно до всіх законів природи,
містить мовчазне застереження: «за інших рівних умов»
або «якщо відволіктися від усяких побічних впливів».

Абстраговано установлене співвідношення між
землею і тілом, яке нею притягується, зовсім не
порушується, і лише конкретний підсумок явищ
видозмінюється або ускладнюється від втручання нової,
ще не врахованої у законі побічної сили: в першому
випадку — сили опору повітря або води, у другому —
сили мотора, яка примушує пропелер обертатися і
прорізати повітря.

Методологічно абсолютно так само справа виглядає
і з тією видозміною ходу явищ, яка має місце при чуді,
з тією лише різницею, що там додатковою, такою, що
змінює загальний ефект, силою є вже не інша сила
природи, а надприродна сила.

Якщо Христос, як передає Євангеліє, ходив по воді,
як по землі, то цей факт так само мало «порушує» закон
тяжіння, як і факт польоту аероплана над землею або
плавання у воді тіла більш легкого, ніж вода. Тільки в
останніх випадках дія закону тяжіння, не будучи
«порушеною», долається силою мотора або опором
води, а в першому випадку вона цілком так само
перемагається силою Божественної Особистості Христа.

Якщо людина видужує після смертельної хвороби
через палку молитву до Бога (свою або чужу), то це
чудо так само мало «порушує» установлений
медициною перебіг хвороби, як мало її порушує вдале
оперативне втручання лікаря; тільки в останньому
випадку хвороба припиняється через механічну зміну
її умов, а в першому — через дію на ці умови вищої
Божественної сили. «Якщо людина, — каже прот. о.
Герасим Шорець, — завдяки своїй вільній волі має
можливість впливати на природу, то невже ж Бог цієї
можливості не має, Він, Який створив закони природи?
Можна, — продовжує він, — робити цікаві
спостереження над людьми, які заперечують чудеса.
Багато з тих, які глузують з біблійних чудес і на кожного,
хто вірує в їх істинність, дивляться, як на відсталу
людину, самі вірять будь-яким дурницям: вірять у
нещасливі зустрічі, в цифру 13, в зайця, який перебіг
дорогу тощо.

Багато з тих, які з гордістю вказують на науку, щоб
довести неможливість чудес, самі вірять у чудеса, які у
20 разів менше заслуговують на довір’я, ніж біблійні
чудеса, підтверджені багатьма найповажнішими
людьми, більша частина яких з радістю прийняла б
смерть за істинність свого твердження.

Ті, хто заперечує чудеса, самі вірять у ті чудеса, які
сталися (за їхніми ж твердженнями) мільйони років
тому і ніким не були спостережені.

Вони не вірять у створення Богом світу, але вірять у
довільне зародження або падіння на землю зародків
органічного життя з невідомих світів.

Вони не вірять, що Христос міг воскресити
людину, тобто знову оживити організм, який раніше
був живим, а вірять, що колись з мертвої матерії
виникли живі організми.

Вони не вірять, що Бог, створивши вогонь і людей,
зробив на кілька миттєвостей неопалимими отроків, але
вірять тому, що зародки організмів витримували
мільйони років, перебуваючи серед розжареного
світового туману і розплавленого граніту…».

Ні, не серйозна істинна наука, на яку посилаються
матеріалісти, заперечує чудеса, а тільки припущення —
гіпотези і натурфілософські теорії, тобто, іншими
словами, своя матеріалістична віра.

Таким чином, ті, хто відкидає чудеса Божі на основі
нібито науки, є або невігласами у питаннях науки, або
напівосвіченими, або недостатньо по-філософськи
освіченими, або свідомими противниками віри у Бога.

(за виданням: Слобідський Серафим (прот.).
Закон Божий: Підручник для сім’ї  та школи / пер.

на укр. О.І. Кислюка. – Київ, 2003)
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Святкування 1025-ліття хрещення Руси-України у
м. Новояворівську

В неділю, 10 листопада
2013 р., в м. Новояворівську
Яворівського району Львів-
ської  обла сті  в ідбула сь
урочиста академі я та
святковий концерт присвя-
чені 1025-річниці хрещення
Руси-України під гаслом «Із
Києва по всій Україні».

Святкування було органі-
зова не пара фі єю хра му
Покрови Пресвятої Богоро-
диці  Яворівського бла го-
чиння Дрогобицько-Самбір-
ської  єпархі ї  Української
Православної Церкви Київ-
ського Патріархату.

Помолившись зранку на
Боже ственні й Літургі ї ,
парафіяни знову зібрались о
15  год .  у хра мі  Покрови
Пресвятої  Богородиці  на
урочистий м олебень до
святого рівноапостольного
княз я Володим ира і  всіх
святих землі української ,
яким і  розпочалось свят-
кування.

Очолив молебень благо-
чинний Яворівського району
протоі єрей Володим ир
Дадак. Йому співслужили:
настоятель храму прот. Іоан

СВЯТКУВАННЯ 1025 – ЛІТТЯ
ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ В

ТУРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

24 листопада 2013 р, з
благословення керуючого
Дрогобицько-Самбірською
Єпархією архієпископа Якова,
відбулось святкування 1025-
ліття Хрещення України-Руси в
Турківському районі. Захід
розпочався із села Вовче, звідки
починає свій витік славна ріка
Дністер, яка несе свої води у
Чорне море. Був похмурий
осінній день. Почав накрапати
дощик, але коли владика Яків
прибув до храму, то урочисто,
святково задзвонили церковні
дзвони і усе навколо напов-
нилося особливою радістю.
Небо неначе посвітліло. Біля
храму Владику привітали з
хлібом-сіллю, а діточки
подарували квіти і прекрасні
вірші.

В  храмі архієпископа Якова
зустрів і привітав декан
Турківського благочиння прот.
Роман Кавчак в супроводі
священиків. Він запросив Владику
поблагословити усіх присутніх і
очолити Божественну Літургію.

Престольне свято в
с. Скелівка

Старосамбірського
благочиння

14 листопада Православна Церква світло вшановує пам’ять
святих безсрібників і чудотворців Косьми і Даміана. Цього дня у
с. Скелівка святкували свій престольний празник.

На запрошення настоятеля прибув благочинний
Старосамбірського району прот. Іоан Білик, який очолив
Божественну Літургію.

За богослужінням молилися: прот. Роман Гальчишак настоятель
храму, прот. Богдан Федак, який виголосив проповідь,  прот. Петро
Гальчишак, свящ. Іван Білик, а також були присутні  римо-
католицький священик Збігнєв і брат Гжегож із с. Сусідовичі.

Наприкінці богослужіння благочинний виголосив проповідь.
У свою чергу, зі словом подяки на адресу прот. Іоана за візит та

звершену Літургію звернувся настоятель парафії.
Після Літургії було звершено чин малого освячення води, а

також відбувся урочистий хресний хід довкола храму, де були
окроплені освяченою водою віряни с. Скелівка.

священик Іван Білик

Розпочалась архієрейська
Служба Божа. Відчувалось
велике духовне піднесення,
чудово співав архієрейський
хор. У храмі було багато вірян
як зі свого села, так і з інших,
які все прибували і прибували.
До Святого Причастя прис-
тупило багато діточок і вірян,
що особливо радувало серце.

Після Служби Божої було
відслужено молебень до святого
рівноапостольного князя
Володимира. Потім, владика
Яків звернувся до усіх
присутніх з архіпастирським
словом. Він особливо
підкреслив визначне значення
історичної події – хрещення св.
князем Володимиром Київської
Русі в 988 р., а також розкрив
суть євангельського читання.
На закінчення владика Яків
нагородив парафіян с. Вовчого
благословенною грамотою з
нагоди 1025-ліття Хрещення
України–Руси. Його Високо-
преосвященство нагородив
церковними орденами деяких

священиків деканату, а також
парафіян і представників
Турківської районної адміні-
страції. Багаторазово, урочисто
лунало «Многії літа!»

Після проведених заходів у
с. Вовче, урочисте святкування
перенеслося в м. Турка. Біля
пам’ятника Герою України
Степану Бандері, владика і
духовенство відслужили
панахиду за всіх тих, хто
боровся за незалежність
України, а також за жертвами
голодомору 1932-1933 рр. Після
панахиди, біля фігури Божої
Матері було відслужено
подячний молебень. Варто
відзначити, що після кожної
відправи, Його Високопреосвя-
щенство звертався до присутніх
з архіпастирським словом, і
подавав благословення.

На закінчення святкування
відбувся концерт і святкова
трапеза. В концерті брав участь
квартет з м. Дрогобича, а також
місцевий самодіяльний колек-
тив. Особливо усі присутні з
великим захопленням слухали
церковні та українські народні
пісні у виконанні заслуженого
священика деканату митр. прот.
Федора Савчака з села Верхнє
Висотське.

З великим душевним
задоволенням і духовним
піднесенням усі розходились по
домівках, несучи з собою
частинку святкової радості.

 прот. Роман Уруський

Бере зовий,  благочинний
Яворівського району Украї-
нської Автокефальної Право-
славної Церкви прот. Тарас
Піджарко, а також священики
нашого благочиння.

Після завершення молеб-
ню, о 16 год., в місцевому
Палаці Культури «Кристал»
розпочалась урочиста ака-
демія та святковий концерт, в
яком у брали уча сть:  хор
храму Покрови Пресвятої
Богородиці  (регент Ле ся
Ом елян),  дитячий хор
(керівник Надія Колиняк),
вокальний ансамбль «Гар-
монія» та окремі солісти.

Приємно було спостері-
гати як люди, що заповнили
весь зал,  уважно слухали
зм істовну роз пові дь  про
подію хрещення Київської
Руси-Укра їни,  яку з  нат-
хненням виголошува ли
ведучі  прот.  Іоан Цап та
Зенові я Кравець ,  а  коли
лунали піснеспіви, то на очах
багатьох людей з’являлися
сльози радості і розчулення.

Потрібно відмітити, що
серед глядачів були не тільки
правосла вні  християни і

духовенство, але і священно-
служителі та віруючі інших
християнських  конфе сі й.
Також були присутні пред-
ставники влади та творчої
інтелігенції міста, які при-
були на наше запрошення.

Наприкінці концерту від
ім ені  міської  влади вис-
тупила секретар міської ради

п.  Галина Д жула й,  яка
подякувала пра восла вній
громаді за проведене свято та
підкреслила, що саме віра в
Бога  і  проведення  т аких
духовних заходів сприяють
розбудові  і  об’єднанню
укра їнської  держа ви в
ці лому,  а  нашого м іста
зокрема.

На завершення для всіх
учасників і присутніх у залі
глядачів прозвучало «Мно-
голіття».

Люди роз ходились  у
пі днес еному настрої  з
почуттям  вдячності  за
проведене свято.

священик Назарій
Колиняк
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Храмовий
празник у селі

Буково
8 листопада 2013 р., в день пам’яті великого

угодника Божого святого великомученика
Димитрія Солунського, парафіяни села Буково
Старосамбірського благочиння урочисто
святкували храмовий празник. Урочисту Літургію
очолив благочинний Старосамбірського
благочиння митрофорний протоієрей Іоан Білик.
Йому співслужили 10 священиків.

За Божественною Літургією було виголошено
гарну і повчальну проповідь про святого
великомученика Димитрія Солунського.

Після Божественної Літургії, благочинний о.
Іоан Білик привітав усіх віруючих з храмовим
святом. Також багато теплих слів лунало на адресу
настоятеля храму о. Дмитра Яворського, який
святкував День Ангела. Від собору священиків
Його привітав благочинний. Вітали і парафіяни сіл
Буково та Лютовисько.

Велич свята підкреслила і погода. Цього дня
вона була не по-осінньому тепла і сонячна. Після
виголошення многоліття і величного освячення
води, парафіяни в піднесеному настрої
поверталися до своїх домівок, несучи в душі
часточку радості, благодаті і вдячності Богу за
чудовий день, а священикам за щиру молитву.

Надія Куць

Храмове свято військових
8 листопада 2013 року,

у військовій частині А3913
м. Новий Калинів Самбір-
ського району Львівської
області оперативного ко-
мандування «Північ», де
командиром є полковник
Юрій Вербельчук, відбу-
лась святкова Літургія з
нагоди храмового свята
великомученика Димитрія
Солунського. Цей храм був
збудований на кошти
військовослужбовців і
місцевих жителів та
освячений 8 листопада
2002 року, і на сьогод-
нішній день є місцем ду-
ховного виховання та
збагачення військовослуж-
бовців-авіаторів військової частини А3913.

Участь в молитві за військовослужбовців
частини приймали о. Степан Потюк, о.Михайло
Маслиган, о. Василь Попович та настоятель храму
о. Ярослав Фабіровський.

Під час святкового Богослужіння та
водосвятного молебня священнослужителі
виголосили многоліття всім військовослуж-
бовцям, які служили, служать у військовій

Мандрівка до Маняви
З благословення архієпископа Дрогобицького

і Самбірського Якова офіційна делегація від
Дрогобицько-Самбірської єпархії – голова
єпархіального відділу духовно-патріотичного
виховання прот. Ярослав Фабіровський та
співробітник відділу прот. Володимир
Лернатович разом з парафіянами с. Ралівка
Самбірського благочиння – на запрошення братії
Манявського Хресто-Воздвиженського чоло-
вічого монастиря 9 листопада 2013 року взяли
участь в освяченні одного з найвищих скитів в
Україні – Спасо-Преображенського Скиту
Манявського Хресто-Воздвиженського чоло-
вічого монастиря.

Паломників, що прибули двома автобусами на
урочистості до Манявського Хресто-Воз-
движенського монастиря, радо зустріли
благочинний монастиря ігумен Паїсій (Кухарчук)
та духівник монастиря Софроній (Ленів).
Помолившись у Борисо-Глібському храмі,
паломники вирушили гірською дорогою до
Скиту. Настоятель монастиря ігумен Феогност
(Бодоряк) разом з насельниками – монахами
Аліпієм і Авраамієм, – запросили паломників до
храму на урочисту Літургію.

Високопреосвященнішого Іоасафа, митро-
полита Івано-Франківського і Галицького,
зустрічали 33 священики з Івано-Франківської,
Дрогобицько-Самбірської, Тернопільської
єпархій, архимандрит Макарій, намісник Свято-
Феодосіївського чоловічого монастиря м. Києва,
а також Івано-Франківський курінь козацтва,
чисельна кількість молільників, гостей з різних
місць Прикарпатського краю.

Одразу після зустрічі архієрея розпочався чин
освячення Храму і Божественна Літургія. В
освяченні святого престолу митрополиту
допомагали монахи в священному сані.
Паломники мали можливість посповідатись і
причаститись Святих Христових Таїн. Після
запричасного стиха делегація від Дрогобицько-
Самбірської єпархії передала митрополиту Іосафу
і братії Скиту щиросердечне вітання від

архієпископа Якова та духовенства Дрогобицько-
Самбірської єпархії. Митрополит Іосаф
подякував делегації за участь у святкуванні, за
належну увагу до цієї важливої події, що набула
загальноукраїнського й всеправославного
значення, і передав вітання-відеозвернення
архієпископу Якову. (див.: www.youtube.com/
watch?v=AWFoRGqS3rY)

Після хресного ходу усі присутні
насолодилися зворушливим співом дітей, які
прибули спеціально з Верховинського району –
родинного села ігумена Феогноста.

У подяку за спільну молитву братія Скиту
організувала святкову трапезу для мирян-
паломників.

Подякувавши Богові у молитві за Його щедрі
благодіяння, увечері цього ж дня паломники
повернулися додому з радістю й хвалою на
вустах.

Історична довідка. Спасо-Преображенський
Скит Манявського монастиря (в історії більш
відомий як Малий Скит Іова Княгиницького)

розташований на висоті 870 м над рівнем моря у
південно-східній частині гори Канюковатої (під
Погарем і Кливою), в урочищі Скитик, на відстані
1300 м від Манявського монастиря. Заснував його
у 1615-16 рр. преподобний Іов Княгиницький.

У 2010 році з благословення Висо-
копреосвященнійшого архієпископа Івано-
Франківського і Галицького Іоасафа, під
керівництвом директора Інституту історії і
політології, доктора історичних наук, професора
Миколи Кугутяка і кандидата наук, доцента
кафедри етнології і археології Богдана Томенчука,
на місці розташування Скиту проведено
розкопки.

З 2011 року архієпикоп Іоасаф призначив
насельника Манявського монастиря ієромонаха
Феогноста (Бодоряка) настоятелем Скиту.

23 серпня 2011 року Владика Іоасаф освятив
місце під будівництво храму і братських келій, а
вже 6 червня 2013 року відбулося освячення
купола та накупольного хреста.

прот. Ярослав Фабіровський

частині, ветеранам частини та працівникам ЗС
України, а також воїнам-миротворцям, які на цей
час виконують миротворчу місію у ДР Конго та
Республіці Ліберія, та побажали здоров’я,
непохитної віри та наснаги в нелегкій справі –
служінні Батьківщині.

заступник командира військової частини
А3913 з виховної роботи - начальник

відділення
підполковник Поліщук О.А.
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Достойний православний пастир Яворівщини
 Митрофорний протоієрей Ігор Глущак

народився 3 жовтня 1933 р. в містечку Глиняни
Золочівського району в селянській родині. Рано
померла мати.

  Після закінчення школи юнака призвали до
армії. Військову службу проходив в Узбекистані,
Криму, Підмосков’ї, Калузі. Після демобілізації
(1955 р.) працював на Львівському заводі
«Автопогрущик» і одночасно навчався на
вечірньому відділенні будівельного технікуму.

Навесні 1959 р. заводська профспілка
організувала екскурсію на Волинь. Боже
Провидіння розпорядилось так, що у Луцьку
екскурсанти відвідали Волинську Духовну
Семінарію. Саме тут відбулася життєва переміна
внутрішнього стану молодого хлопця. Через
декілька тижнів після повернення з екскурсії, він
знову поїхав до Луцька, щоб дізнатися як можна
поступити на навчання до Семінарії.

Відомими нам шляхами, інформація про наміри
Ігоря Глущака дійшла до Львова. Документів про
освіту технікум не хотів видати. Одночасно
виписали із заводського гуртожитку. Як згадує
протоієрей Ігор: «Мене це не злякало, я знав, що
якщо не поступлю, то дам собі раду в цьому житті».

Рекомендацію для поступлення до Духовної
Семінарії отримав у настоятеля православної
парафії в Глинянах прот. Антона Мельничука.

Із 150 абітурієнтів поступило 70, в тім числі і
Ігор Глущак. Навчання розпочалося 11 вересня
1959 р. Хлопець вчився на «добре» і «відмінно».
У липні 1963 р. одружився з односельчанкою
Марією Савчак, котра впродовж 50-ти років є
доброю помічницею прот. Ігорю в його
пастирському служінні.

Дияконську хіротонію випускника Волинської
Духовної Семінарії, звершив 4 серпня 1963 р.
архієпископ Львівський і Тернопільський
Григорій (Закаляк) у кафедральному соборі св.
Юра. Наступного дня, у Свято-Успенській
Почаївській Лаврі, відбулася священича
хіротонія. Святкування ікони Почаївської Божої
Матері зібрало до Лаври багато
священнослужителів і паломників.

«Це були часи, – як згадує о. Ігор – коли
священиків не було. В єпархіальному управлінні
завжди було людно. Представники парафій
просили направити у їх села священиків».
Громада Жукова (Жовківський район) випросила
нововисвяченого священика на свою парафію. До
1967 р. о. Ігор проводив там своє пастирське
служіння.

З лютого 1967 р. до сьогодні Він на
Яворівщині. Спочатку були Підлуби. Згодом
дозволили служити в Прилбичах, Бердихові,
Терновиці, Чолгинях, Молошковичах, Сенатові,
Мужиловичах. У цих селах храми були закриті.
Влада дозволяла тільки хоронити померлих та
освячувати паски на церковному подвір’ї. У

У Підбужі вшанували жертв Голодомору 1932-1933 рр.
23 листопада 2013 р. у селищі Підбуж відбулася

акція «Свіча пам’яті», присвячена жертвам
Голодомору 1932-1933 років.

Біля храму Собору Іоана Хрестителя було
викладено хрест зі свічок та символічну цифру 80.
Після вечірнього богослужіння парафіяни храму
разом із настоятелем прот. Іоаном Альмесом
вийшли на площу біля церкви, де був викладений
хрест. Тут була відслужена панахида за упокій
душ, які померли від голоду. Після завершення
панахиди, о. Іоан звернувся до парафіян із
повчальним словом. Зокрема, настоятель
наголосив, що в цей день по всіх храмах України
служили панахиди за тих, які померли від голоду.
Отець Іоан коротко охарактеризував історію цієї
сумної події, яка залишила трагічний слід в історії
України. На завершення настоятель храму
закликав усіх присутніх ніколи не забувати про
тих, які були виморені голодом.

На акції були присутні представники влади
(голова, секретар та працівники селищної ради),

храми священикові не дозволялось заходити та
звершувати богослужіння. Отець Ігор не завжди
дотримувався цих заборон і молився з людьми у
храмах.

Одного разу, у квітні 1967 р, після винесення
плащаниці в Прилбичах, його затримав
представник районного управління КДБ з
районним активом. Попросили пройти до
сільської ради. Закрили двері на ключ. Однак
швидко збіглись люди і заступилися за пастиря.
«Люди мене тоді вперше визволили», – жартуючи
згадує священик. Вони склали акт, що храм в
аварійному стані і заборонили священику
служити в Прилбичах. Віруючі православні
прилбичани не залишили пастиря. Наступного
дня застрайкували працівники ферми та
тракторної бригади. Районна влада вимушена

була піти на поступки і надати церкві статус
діючої. Священику дозволили звершувати в храмі
богослужіння.

У 1983 р. на прохання прилбицької громади
отець Ігор з сім’єю переселився з Підлуб до
Прилбич. У 1988 р. Прилбицька релігійна громада
домоглася права провести капітальний ремонт
храму. Під час цього ремонту, який тривав два
роки, церкву було фактично перебудовано заново.
Із збереженням, в основному, попередньої
архітектури. Спорудили новий іконостас.

Старий іконостас забрали на реставрацію. По
завершенні реставраційних робіт його передали
в музей. Повертати не хотіли, але стараннями отця
Ігоря у 1996 р. згідно з договором про реставрацію
повернули власнику – православній громаді.
Сьогодні іконостас знаходиться у каплиці, яка
побудована на церковному подвір’ї.

Після легалізації УГКЦ обласна і районна
влада випробувала всі можливі заходи, щоб у
родинному помісті Шептицьких, храм передати
греко-католикам. Мотивували тим, що митрополит
і його родина молилися у цьому храмі. Хоч,
насправді, родина Шептицьких, як римо-католики,
відвідували богослужіння в костелі у Брухналі (з
1940 р. Терновиця).

Більшість членів церковної двадцятки і касир
із церковною касою, в сумі 70 тис. радянських
карбованців, покинули православну громаду.
Голова Прилбицької сільської ради Шевчик
Катерина Степанівна разом з депутатами провели
в Прилбичах і Мужиловичах референдуми з
релігійного волевиявлення людей, де більшість
зарахувала себе вірними Православної Церкви.
Настоятель парафії отець Ігор зі своєю паствою
залишилися вірними Православ’ю.

Греко-католики, яких до речі, невелика горстка
в Прилбичах (20%), вимагали почергового
служіння. Влада їм у цьому сприяла, загострюючи
міжконфесійний конфлікт. Застосовували силові
методи для заволодіння храмом. «Влада прислала
багато міліціонерів, – згадує отець Ігор, – храм
відібрали і закрили». Громада зверталась за
допомогою до Києва. Почалася судова справа.
Архівні документи засвідчили, що храм
збудований у 1654 р. До 1691 р. (рік переходу
перемиського єпископа на унію) прилбицька
церква залишалася православною. Суд визнав
храм за Прилбицькою православною громадою.
В цьому особлива заслуга істинного
православного пастиря, духівника Яворівського
благочиння Української Православної Церкви
Київського Патріархату, який у цьому році
відсвяткував 80 років від дня народження, 50 років
у священичому сані, 30 років пастирського
служіння у Прилбичах і 46 років на Яворівщині.

Многії літа, достойному православному
пастирю Яворівщини!

Андрій Цебенко
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працівники Народного дому і селищної бібліотеки.
Маємо надію, що цей захід започаткує добру

традицію у нашому селищі і буде проводитись з
року в рік.

Царство Небесне і вічна пам’ять жертвам
Голодомору!

Анастасія Альмес


