
ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

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

№7 (14)
Липень

 2014 р.Б.

Київський патріархат відзначив
день Хрещення Русі-України

Цього року Україна відзначає
1026 річницю Хрещення Київської
Руси-України. Кульмінацією святку-
вання стала багатотисячна Хресна
хода центральними вулицями
столиці – від Володимирського
собору до пам’ятника Хрестителю
Руси святому Володимиру Вели-
кому, де було звершено молебень.

Богослужіння з нагоди подвійного
свята – престольного свята
кафедрального патріаршого
Володимирського собору і 1026-
ліття Хрещення Київської Русі – 27-
28 липня 2014 р. очолив Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет у співслужінні
єпископату та представників
духовенства з усіх єпархій Київ-
ського Патріархату.

27 липня у Володимирському
патріаршому кафедральному соборі
столиці відбулося Всенічне бдіння.

28 липня, в понеділок, була
звершена урочиста Божественна
літургія, яка розпочалася о 9.30.
Храм, що вміщає понад 5 тисяч
чоловік, та подвір’я навколо нього
були наповнені богомольцями, які
все прибували і прибували з різних
куточків України – від близьких до
віддалених.

Телеглядачі мали можливість
приєднатися до спільної молитви
посередництвом телебачення, адже
сьогодні трансляцію патріаршого
богослужіння вели Перший
Національний канал Українського
телебачення та 5 канал.

Після завершення Божественної
літургії (близько 12.00) від
Володимирського собору в
напрямку до пам’ятника князю Володимиру
вирушив Хресний хід. Понад 20 тисяч вірян та
духовенства наповнили собою бульвар Тараса
Шевченка та вулицю Володимирську.

Довжина Хресного ходу від голови до кінця
колони склала понад кілометр (коли початок ходу
був на Софіївській площі, його завершення було
на розі вул. Володимирської та бульвару
Шевченка). Загальна тривалість шляху – близько
2,5 кілометрів.

Попри жарку погоду та поважний вік
Предстоятель, Святійший Патріарх Філарет не
тільки звершив понад двогодинну Божественну
літургію, але й пройшов весь шлях ходу та очолив
молебень біля пам’ятника князю Володимиру.

На сходах перед постаментом пам’ятника
князю-хрестителю лунали молитви до нього та

всіх святих землі Української. Патріарх прочитав
молитву до рівноапостольного князя, а також
молитву до Всемилостивого Бога про визволення
від нашестя чужинців.

Після завершення молебню Патріарх Філарет
звернувся до всіх зі словом повчання. Святійший
Владика привів євангельський приклад найвищої
любові, який сьогодні втілюють наші молоді
воїни, борючись проти агресора: «Вся Україна
повстала на захист своєї землі. І захищає так, що
віддає своє життя. А Христос Спаситель сказав:
«Ніхто не має більшої любові, як хто душу свою
(тобто життя) віддасть за своїх друзів». І ми
українці віддаємо це життя. На Донбасі гинуть
наші кращі сини і вони не бояться смерті. Так
само, як вони не боялися на Майдані смерті, так
вони не бояться і там.  Перед нами стоїть ще одне

дуже важливе завдання – об’єднати
українське православ’я в одну
Українську Церкву. Досягнемо ми
цього, чи ні? Досягнемо».

Богослужіння завершилося
многоліттям всьому українському
народу. Також багатотисячний сонм
вірян гучно проспівав гімн України.
Після чого Предстоятель окропив
віруючих святою водою.

Після святкового молебню
Предстоятель дав відповіді на
питання журналістів та посеред-
ництвом ЗМІ звернувся до єпис-
копату та вірних УПЦ Московського
Патріархату: «Ми звертаємось до
єпископату Української Правос-
лавної Церкви Московського
Патріархату, тому що вони провели
незаконний собор у Харкові і тим
самим розділили Українську Церкву
на дві частини. Якби вони не
розділили, то ми б сьогодні не мали
цієї проблеми. Не хочуть ієрархи
об’єднуватися – то народ об’єд-
нається. Народ побачить, де правда,
яка церква з українською державою
і українським народом, а яка церква
не хоче допомагати, а робить тільки
вигляд, що молиться за мир. Ми теж
молимося за мир і хочемо, щоб в
Україні був мир, і не тільки в
Україні, а й у Європі і в усьому світі.
Але нам не будь-який мир потрібен.
Ми не хочемо жити в мирі і
знаходитись в неволі, в колонії. Ми
хочемо жити в свободі». 

Святкове богослужіння завер-
шилося після 14 години, тобто
тривало загалом понад 4,5 години.

У якості подарунку в Михай-
лівському монастирі на паломників чекав концерт
духовної музики, а також можливість підкріпити
свої тілесні сили їжею на благодійному обіді.

Багатотисячне загальноцерковне торжество з
нагоди 1026 річниці Хрещення Київської Русі ще
раз засвідчило духовну силу Київського
Патріархату, стало втіхою та підтримкою
численним священикам і мирянам з різних
куточків України, які змогли побачити велич
Церкви, до якої належать, та відчути причетність
до важливої духовної справи творення єдиної
Помісної Православної Української Церкви.

Зі святом Хрещення
Київської Руси-України!

за матеріалами Церква.info
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7 липня 2014 р., коли
Православна Церква вшановує
Різдво чесного славного пророка,
Предтечі та Хрестителя Госпо-
днього Іоана та преподобних отців
Іова (1621) та Феодосія (1629)
Манявських, високопреосвя-
щенійший Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський на
запрошення високопреосвяще-
нійшого Іоасафа митрополита
Івано-Франківського і Галицького

12 липня 2014 р. у день
славних і всехвальних первовер-
ховних апостолів Петра і Павла
на запрошення настоятеля
храму прот. Володимира
Марциніва, високопреосвяще-
нійший Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський,
очолив святкове Богослужіння з
нагоди 453-річчя від дня
заснування села Росохач
Сколівського району.

Під час зустрічі владику привітала молодь села. Після читання Святого
Євангелія владика виголосив проповідь, в якій розповів про історію свята
та про подвижницьке життя первоверховних  апостолів Петра і Павла. Після
відпусту архієпископ Яків привітав парафіян з ювілеєм їхнього села. Від
імені Дрогобицько-Самбірської єпархії за сприяння і розвиток православної
громади у селі Росохач владика вручив сільському голові, Пилипчаку
Василю Івановичу, нагороду –  орден князя Володимира. Єпархіальними
грамотами були нагороджені і інші благодійники храму. Настоятель
подякував владиці за Його архіпастирські молитви і побажав архієпископу
Якову многих літ в архіпастирського служіння. Опісля відбувся хресний
хід навколо храму з читанням Святого Євангелія. Богослужіння завершилось
уставним многоліттям. Під час Літургії владиці співслужили: прот. Ігор
Стецишин; настоятель храму прот. Володимир Марцинів; свящ. Іван
Гайванович.

13 липня 2014 р. у
п’яту неділю після
П’ятидесятниці Свята
Православна Церква
вшановує Собор слав-
них і всехвальних
дванадцятьох апосто-
лів. В цей день високо-
п р ео свя щ ен ій ши й
Яків,  архієпископ
Дрогобицький і Сам-
бірський, прибув до
села Нижня Яблунька

Турківського  благо-чиння, де у храмі Преображення Господнього очолив
недільне Богослужіння.

Владику зустрічали діти у національних одностроях, осипаючи дорогу
квітами. Під час зустрічі до владики з вітальним словом звернувся
настоятель храму прот. Богдан Малий. Після Євангелія секретар єпархії
прот. Андрій Безушко виголосив проповідь. В ній отець-проповідник
розповів про апостольську місію – оповіщення про Царство Небесне.

В цей Святий день владика Яків рукоположив у сан священика диякона
Василя Малого, сина настоятеля храму. Крім того, нагородив орденом князя
Володимира III ступеня прот. Богдана Малого – за жертовне служіння у
православній церкві.  Після Божественної Літургії Його
високопреосвященство звернувся до вірян з архіпастирським словом. У
ньому Він наголосив на першочерговій духовній єдності всіх українців та
побажав нововисвяченому ієрею плідної духовної праці на пастирській
ниві. Після відпусту прот. Богдан Малий подякував владиці за Його святі
молитви, та попросив і надалі молитись за ввірену йому духовну паству та
весь український народ. Богослужіння завершилось уставним многоліттям.
Владиці співслужили: секретар єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний
Турківського благочиння прот. Роман Кавчак, настоятель храму прот.
Богдан Малий та духовенство Турківського благочиння.

 14 липня 2014 р. на запрошення
в. о. міського голови міста Дрого-
бича  п. Романа Курчика з нагоди 23
– ї річниці перепоховання невинно
убієнних 486 – ти жертв комуно-
більшовицького терору НКВД 1939-
1941 рр., високопреосвященійший
Яків архієпископ Дрогобицький і
Самбірський відвідав меморіальний
комплекс «Тюрма на Стрийській», де
було проведено скорботне віче.

Поминальну церемонію почали із
заупокійної панахиди, яку очолив
високопреосвященійший Яків,
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський, у співслужінні
секретаря єпархії прот. Андрія
Безушка, керівника правничого
відділу прот. Леоніда Городиського
та керівника відділу з питань молоді
прот. Ігоря Ткачіва. На віче також
були присутні в. о. міського голови
п. Роман Курчик, депутат Львівської

Благодать над
Українським Афоном

відвідав Хресто-Воздвиженський
Манявський чоловічий монастир.

Божественну Літургію очолив
Його святість Філарет патріарх
Київський і всієї Руси-України. Крім
владики Якова Йому співслужили:
митрополит Чернівецький і
Буковинський Данило, митрополит
Івано-Франківський і Галицький
Іоасаф, архієпископ Чернігівський і
Ніжинський Євстратій, єпископ
Ужгородський і Закарпатський
Кирил, єпископ Коломийський і
Косівський Юліан та близько сотні
священиків з різних єпархій.

Після Літургії був відслужений
молебень до святих преподобних
небесних покровителів Манявського
монастиря Іова та Феодосія.

У соборному храмі обителі
Патріарх Філарет разом з владиками
та духовенством  приложилися до
мощей святого преподобного
Меркурія, ігумена Бригинського і
Чернігівського, чесні мощі якого
прибули на Прикарпаття 4 липня та
пробудуть тут до 13 липня.

Архіпастирський візит владики
Якова до с. Нижня Яблунька

Турківського благочиння

Росохач святкує день села

Скорботне віче у Дрогобичі

обласної ради п. Михайло Задоро-
жний, духовенство Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ та інші
високопосадові особи.

Високопреосвященійший Яків
виступив з промовою в якій
наголосив про те, що ми неповинні
забувати своєї трагічної історії і в
пам’ять закатованих мучеників
відстоювати свою державну
незалежність та свою українську
ідентичність. Про трагедію, яка
відбулася в цій катівні розповіли
старший науковий співробітник
відділу історії музею  «Дрогобич-
чина» п. Марія Головкевич та п.
Мирон Бервецький.

На завершення в. о. голови міста
п. Роман Курчик та депутат
Львівської обласної ради п. Михайло
Задорожний поклали вінок та квіти
до пам’ятного хреста.

Сторінку підготувала
прес-служба єпархії
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Про боротьбу з гордістю
Гордий не терпить чиєїсь висоти; тоді він або

заздрить, або стає суперником братові своєму.
Суперництво і заздрість підтримуються одне одним, тож
хто має одну з цих пристрастей – має обидві.

Хто їх має, того мучать успіхи інших; а хто ні, той не
сумує з чужих успіхів. Такий не бентежиться, коли
вшановують іншого; не непокоїться, коли звеличують
когось, а не його, бо всім надає перевагу, всіх вважає
вищими від себе.

Без смиренномудрості марні всякі подвиги, всяка
стриманість, всякий послух, всяке убозтво, всяка
вченість.

Нечистий дух зарозумілості – підступний і
багатоликий; він докладає всіх зусиль, щоб опанувати
кожного: мудрого заманює мудрістю, сильного – силою,
багатого – багатством, красивого – красою, митця –
мистецтвом.

 Духовних так само спокушає дух зарозумілості й
готує пастки: тому, хто зрікся світу, – у зреченні,
здержливому – в поміркованості, мовчазному – в
безмовності, вбогому – в убозтві, молільнику – в
молитві. В усіх старається він посіяти свою полову.

 Як лік проти гордості часто перечитуй такі та подібні
до них місця Писання:

Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалося,
кажіть: ми раби нікчемні; бо зробили тільки те, що
повинні були зробити (Лк. 17,10).

Хто вважає себе чимось, коли він є ніщо, той
обманює себе  (Гал. 6,3).

Що високе в людей, те мерзенне перед Богові (Лк.
16,15).

Навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний
серцем, і знайдете спокій душам вашим (Мф. 11,29).

Він пом’янув нас у смиренні нашому і визволив нас
від ворогів наших (Пс. 135,23).

Покорився я – і спас мене (Пс. 114,5).
Мерзота перед Господом усякий гордий серцем

(Притч. 16,5).
Якщо ти тілом здоровий, не чванися, але бійся.
Хто сам себе звеличує – готує собі безчестя; а хто

смиренномудро служить ближньому – прославиться.
Приборкай помисел гордині раніше, ніж гординя

приборкає тебе. Відкинь помисел зарозумілості раніше,
ніж він скине тебе. Знищ похіть раніше, ніж вона
знищить тебе.

Не суди брата свого за непостійність, аби й тобі
самому не впасти в ту саму неміч.

Малодушний, який ще не набув смирення, не має в
собі зброї на противника, – і такий зазнає великої
поразки.

Нехай монах вважає себе останнім з усіх – і здобуде
уповання. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде,
а хто принижує себе, піднесеться (Лк. 18,14)

Великі докори монахові – гординя, зухвалість,
байдужість, безсоромність, нерозважливість,
запальність, безумність.

Якщо полюбиш гординю – станеш здобиччю бісів;
якщо полюбиш смиренномудрість – належатимеш
Христові.

Зарозуміла людина чимало потерпатиме від смутку,
а смиренномудра – завжди звеселятиметься в Господі.

Зарозумілість повсякчас домагається почестей; а
смиренномудрість у славі не виноситься і в безслав’ї не
журиться, бо сподівається нагороди від Господа.

Вихваляння засліплює очі розуму, а смирення –
просвітлює їх любов’ю; бо Господь навчає лагідних
путей Своїх (Пс. 25,9).

Небезпечно покладати надії на самого себе; хто ж
надіється на Господа – спасеться.

Хто прикрашає своє вбрання – стане гордим, а гордий
монах – орел неоперений.

Смиренномудрий монах – що прудкий скороходець
чи влучний стрілець.

Як залізо все витончує і підкорює, так і смирення в
Господі долає підступи ворога.

Що рогатина для звіролова і зброя для воїна – те для
монаха смирення.

Гординя у будь-яких її проявах небезпечна для
людини. Не люби гордині – нема з неї жодної користі.
Всіляку неміч, якщо постаратися, можна вилікувати, але
недуга гордині – зло, яке надто важко піддається
лікуванню, адже вона відкидає цілющі ліки й приймає
натомість смертельну отруту. Хай не буде гордині в рабів
Христових.

Хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим
і всім слугою (Мк. 9,35).

Слухай того, хто каже:Хто думає, що він стоїть, нехай
бережеться, щоб не впасти (1 Кор. 10,12); і ще: Не той
достойний, хто сам себе хвалить, але кого хвалить
Господь (2 Кор. 10,18). Не одні думали про себе, що
вже осягнули вершин і панують, але вони стали
темнішими за морок; ті ж, які вважали себе за ніщо, –
прийняли благодать; бо Бог гордим противиться,
смиренним же дає благодать (Як. 4,6).

Якщо бачиш людину горду, зарозумілу й непокірну,

то коріння в неї вже напівмертве, не приймає вона плоду,
що зростає зі страху Божого. Коли ж бачиш людину
безмовну й смиренну, то знай, що міцне в неї коріння,
адже живиться вона плодами страху Божого.

Великий набуток і велика слава – смиренномудрість:
нема в ній падіння. Ознака смиренномудрості – дбати
про свого брата, як про себе самого.

Людина горда й непокірна зазнає чорних днів, а
смиренномудра й терпелива завжди радітиме в Господі.

Велике діло – знайти людину покірну й терпеливу:
доброта її безмежна.

Хто виноситься над братом своїм, над тим знущаються
біси.

Від дощів більшає бур’яну, а від спілкування зі
світськими людьми постає пристрасть зарозумілості. Але
хто боїться Господа, не носиться високо.

Якщо сподобився ти дарування, не несись високо, бо
не маєш у собі нічого доброго, чого б ти не прийняв від
Бога (1 Кор. 4,7); якщо не будеш триматися Його
заповідей і волі, забере Він у тебе власність Свою і
віддасть ліпшому за тебе. І тоді будеш ти, як той чоловік,
у якого відібрали щойно вмочене в чорнило перо.

Скільки б не зносилась людина в гордині свого серця,
все одно вона ходить по землі, з якої взята і до якої відійде;
Господь же звеличує смиренних.

Зарозумілість занапащає, а покора отримує переможну
винагороду.

Якщо перед братами своїми будеш чистим, як золото,
то й тоді вважай себе за посудину негідну – і уникнеш
гордині, ненависної Богові й людям.

Якщо ти бачив, як брат согрішив, і вранці зустрівся з
ним, не зневажай його, не думай про нього як про
грішника: адже після того, як він згрішив і ти пішов від
нього, він міг зробити щось добре й умилостивити
Господа зітханнями й гіркими сльозами.

Треба стримувати себе від осудження інших; кожен з
нас має упокорювати самого себе, повторюючи за
Псалмопівцем: Бо беззаконня мої перевищили голову
мою,і як тягар великий, пригнітили мене(Пс. 38,5).

Не дай мені, Владико, такого серця, якому осоружне
упокорення і батьківське напоумлення; віддали від мене
гордовиті помисли; бо Ти, Господи, упокорив гордих (Пс.
119,21).

Не лише твій погляд хай буде прикутим додолу, але й
серце хай не несеться над іншими.

Якщо два початківці живуть зі старцем, хто з них
більший перед Господом? Той, хто зі страхом Божим
упокорює себе перед братом своїм. Адже не обманює Той,
що сказав: Бо всякий, хто підноситься, принижений буде,
а хто принижує себе, піднесеться (Лк. 18,14).

Хто хоче зрушити камінь, то не зверху, а знизу
підкладає підпору – і тоді легко зсуне камінь. Це приклад
смиренномудрості!

І Богові, і людям ненависна гординя; а хто любить
смирення, того підносить Господь.

Не гідність, не почесті, не звеличення вводять до
Царства Небесного. Смирення, послух, любов, терпіння
і лагідність – ось що спасає людину. Хіба не чули ви, що
диявола за гординю було скинено з неба? Хіба не відомо
вам, якої великої слави було його позбавлено за спротив
Богові?

Смиренний не вихваляється і не гордиться, а служить
Господеві зі страху перед Ним. Смиренний не чинить щось
із власної волі, всупереч істині, але підкоряється їй.
Смиренний не заздрить успіхові ближнього і не тішиться
з його падіння, натомість радіє з тими, що радіють, і плаче
з тими, що плачуть. Смиренний не принижується у
нестатках і бідності, не хизується добробутом і славою,
але постійно перебуває в тій же чесноті. Смиренний шанує
не лише вищих, але й нижчих від себе. Смиренний не
дратується, нікого не ображає, ні з ким не свариться.
Смиренний не є впертий і не лінується, хоча б навіть
опівночі покликали його до роботи, бо він віддав себе в
послух заповідям Господнім. Смиренний не нарікає й не
лукавить, але в простоті служить Господеві, живе в мирі з
усіма. Смиренний, якщо йому докоряють, не нарікає, якщо
б’ють – терпить; тому що він учень Того, хто перетерпів за
нас хрест. Смиренний ненавидить самолюбство, тому й
не домагається першості, а вважає себе в цьому світі
тимчасовим мореплавцем.

Якщо навіть вивчиш усе Божественне Писання,
дивись, щоби всупереч йому не виносився ти через це в
думках, бо все Богонадхнене Писання вчить нас
смирення. А хто думає або чинить наперекір тому, чого
вчився, вже тим самим показує, що він є злочинцем.

Якщо тривожить тебе дух гордості або властолюбства
чи багатства, – то не захоплюйся ним, натомість мужньо
виступи проти підступів лукавого і облесливого духа.
Подумки уяви собі ветхі будівлі, старі портрети, поржавілі
стовпи; подумай і придивись – де їхні господарі, де ті,
що над ними трудилися? Тож старайся догодити
Господеві, щоби сподобитись тобі Царства Небесного,
бо всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на
траві (1 Петр. 1,24). Що вище й славніше від царської
гідності й слави? Але й царі минають, і слава їхня. Ті ж,

що удостояться Царства Небесного, не зазнають нічого
подібного – в мирі й радощах перебуватимуть вони на
небі з Ангелами, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання;
радісно та весело хвалитимуть, славитимуть й
величатимуть Царя Небес і Господа всієї землі.

Якщо першим прийдеш на Службу Божу і відстоїш
до кінця, подумки не звеличуй себе; зарозумілість – то
кубло змія, який жалить на смерть кожного, хто до нього
наблизиться.

Не вивищуймо самих себе, але упокорімся. Та й що
то за силу маємо, щоб нею хизуватися, коли найменша
трудність підкошує нас, валить на землю? Тож полюбімо
смирення, щоб Господь не відвернувся від нас.

Де б ти не був, що б не робив, нехай з тобою перебуває
смиренномудрість. Як тіло потребує одежі незалежно
від того, тепло чи холодно надворі, так і душа завжди
мусить бути вбраною у смиренномудрість. Краще бути
голим і босим, аніж без смиренномудрості; бо хто її
любить, того Господь зодягає.

Смиренними нехай будуть твої думки, щоб не
знеслися вони у височінь і не розбилися, падаючи додолу.

Початок смиренномудрості – покора. Нехай
смиренномудрою буде твоя відповідь, мова твоя хай буде
простою й привітною в любові Божій. Зарозумілість не
знає покори, не знає послуху і постає зі свого власного
помислу. Смиренномудрість послушна, покірна,
скромна, шанує малих і великих.

Якщо ти обрав для себе побожне життя, будь пильним
і розважливим, аби лукавий під виглядом благочестя не
навіяв тобі ворожого помислу марнославства й гордині,
коли не захочеш трудитися разом із братами. Працюй
так, як інші брати працюють, і зберігай свою побожність.

Якщо буде тривожити тебе помисел зарозумілості,
скажи йому: «Іди від мене геть, лукавий! Що особливого
зробив я, в якій чесноті досягнув успіху, що навіюєш
мені такі думки? Святі були побиті камінням,
перепилюванні, зазнавали катування, помирали від
меча… (Євр. 11,37). Сам Владика за нас хрест перетерпів
попри всю ганьбу (Євр. 12,2). А я, все своє життя
провівши в гріхах, що відповім у день суду?» – Так
проженеш від себе зарозумілість.

Один брат говорив: Просив я собі в Господа помислу
смиренномудрості, щоб коли брат мій накаже мені щось
зробити, казав я собі: «Це велить пан мій, послухаюсь
його»; а коли накаже інший брат, думав: «Це брат пана
мого». І коли повелить дитина, щоб також говорив:
«Послухаюсь сина пана мого». – Так противився він
хибним помислам і з поміччю благодаті безжурно робив
своє діло.

Брак страху веде до гордині, а гординя – матір
непокори. Смиренномудрість і лагідність сповнюють
страхом Божим того, хто володіє ними, і стає він – немов
стовп у Божому храмі.

Остерігайся біса зарозумілості, щоб не піддався ти
духові гордині й непокори та не заподіяв собі шкоди.
Нема в тому ганьби – коритися Богові й творити добро.
Ця невелика журба, що її терпиш заради Господа,
приведе тебе до життя вічного. Уяви, що хтось на драхму
виміняв тисячі й тисячі золотих талантів; те саме й
смуток у монашому житті, якщо порівнювати його з тією
скорботою, що чекає в майбутньому тих, які чинять зло.
– Поступаєшся малим, а дається тобі велике. Тож
зрікайся зарозумілості – і часткою твоєю буде Господь.

Істинно смиренна людина вважає себе найбільшим
грішником, який нічого доброго не зробив перед Богом;
всюди й повсякчас у всьому докоряє собі, нікого не
ганить і не знає на світі людини, яка б більше від неї
самої згрішила, була б лінивішою від неї, але всіх завжди
хвалить і славить, нікого не осуджує, не принижує, не
обмовляє, весь час мовчить і без наказу або крайньої
потреби нічого не говорить. Коли ж її запитують, тоді
відповідає тихо, спокійно, коротко, начебто з примусу,
соромлячись; ні в чому не ставить себе за приклад, ні з
ким не сперечається щодо віри або чогось іншого. Однак,
коли хтось говорить добре, то скаже: «Так», а коли зле:
«Звідки знаєш?». Вона упокорена й цурається своєї волі,
як чогось згубного. Завжди дивиться додолу; весь час
має перед очима свою смерть, ніколи не розводить
пустих балачок й теревенів, не бреше, не перечить
наставникові; радо терпить образи, приниження й
втрати, ненавидить безділля і любить труд, нікого не
засмучує, не зранює нічию совість. Такі ознаки істинного
смирення, і блаженний той, хто їх має, бо вже тут починає
ставати оселею і храмом Бога, і Господь оселяється у
ньому, – і стає він спадкоємцем Царства.

Немає смиренномудрості в тому, що грішник визнає
себе грішником; смиренномудрість полягає в тому, щоби,
навіть маючи чимало великого в собі, не виноситися.
Смиренномудрий той, хто говорить про себе, як Павло:
Я не почуваю себе винним ні в чому, але я тим не
виправданий (1 Кор. 4,4); або: Христос Ісус прийшов у
світ, щоб спасти грішних, з яких я – перший (1 Тим.
1,15). Тож потрібно мати заслуги, але думати про себе,
як про грішника, – ось смиренномудрість!

преподобний Єфрем Сірин
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Лист  167,
священикові Драгутіну Д., про двох свідків Божих

У дивовижній книзі Апокаліпсис передбачено
повернення перед самим кінцем світу двох
великих свідків Христових. Згідно з Переказом,
це будуть Єнох70 та Ілля. Силою свого слова й
своїх справ вони будуть свідчити про живого
Христа; немов сурмачі, будуть будити й кликати
грішний рід людський до покаяння. Ви запитуєте:
про що вони будуть говорити людям? Я лише
приблизно спробую відповісти на Ваше питання.
Вони волатимуть у скам’янілі вуха людські:

– Покайтеся без зволікання, не відкладаючи
покаяння ні на один день, тому що ось він, кінець
світу!

На це  люди будуть сміятися й відповідати крізь
сміх:

– Цей світ не має ні початку, ні кінця, а про
покаяння говорили нам колись наші бабусі й
невігласи.

Пророки знову: – Ви – діти Світла. Отець ваш
Небесний – Отець Світла, Бог єдиний і живий.
Покайтеся й запануйте, як діти Світла. Ось, Суддя
гряде, ось уже на порозі.

Крізь божевільний регіт скажуть у відповідь
люди:

– Ми не діти, ми боги світла. Ми самі творимо
світло. Це вам, прибульцям, треба покаятися у
своїх байках і закляттях, поки ми не засудили вас.

Але не замовкнуть дві людини Божі й знову
звернуться:

– Люди, протверезіться від пиятики, ненависті
й злості. Будьте одностайні й єдиномисленні в
Господі Ісусі Христі.

На це з роздратуванням люди заперечать:
– Якщо ми станемо одностайні й однодумні,

завмре все політичне життя, засноване на
партійній системі трьох головних партій –
прогресивної, надпрогресивної і
ультрапрогресивної. Ви противники передової
сучасної політики, і за це вас треба побити
камінням.

Але знову закличуть пророки:
– Не повставайте один на одного: ви – брати.

Біси спокушають вас, роз’єднують і винищують.
Звільніться від бісів.

Почувши ці слова, правителі народів
розгніваються:

– Вся економічна система залежить від
військової промисловості. Війни –  найкращі
селекціонери, вони відбирають сильних і
життєздатних, так вчать нас наші філософи, цьому
вчимося в дикої природи, в крокодилів і
орангутангів. Отже, ви проти розвитку сучасної
еко-номіки? Ми вб’ємо вас, якщо не замовкнете.

Вигукнуть тоді Божі люди:
–  На жаль, брати, залишіть божевільні думки

й слова, поспішайте врятувати душі свої від вогню
геєнського, який уже розкриває пащу, щоб
поглинути вас! Залишіть всяке плотське
мудрування: ви не тварини, ви люди Божі, ось,
гряде Господь судити світ!

Втративши терпіння, люди збунтуються:
 – Що за байки про душу ви складаєте? Наш

прогрес давно спростував вигадки про якусь
«душу», це фантазії наших предків. Тіло – наш
скарб. Тіло –  наше божество. Колись воно
виділяло із себе якусь плаксиву рідину, що
називалася слізьми, душею... Але в процесі
еволюції тіло вдосконалилося й позбулося її, воно
прагне тільки до прогресу!

Тоді пророки, осінивши воду хрестом, для
підтвердження своїх слів перетворять її у святу
кров і грізно вигукнуть:

– Ми говоримо вам, а ви смієтеся або гніваєтесь.
Ми вчимо вас, а ви бунтуєте. Останній раз,
найостанніший, нашими вустами говорить вам
Спаситель ваш; Христос розіп’ятий і воскреслий
закликає вас, останній раз: покайтеся! Змилуйтеся
над собою й відійдіть від краю вічної безодні!
Чуєте: гуркоче грім? Відчуваєте: здригається
земля? Відчуваєте, як рухається повітря? Не чуєте

голосу з іншого світу? Не бачите видіння? Журавлі
відчувають наближення зимових холодів, як же
ви не відчуваєте наближення Суду? Покайтеся, о
останні нащадки грішного Адама!

У скаженій люті заричать збожеволілі
грішники:

– Євреї вбили Христа, обманщика за життя, а
наш прогрес убив Христа, обманщика після
смерті. Для нас все відносно: будь-яку істину ми
легко перетворюємо в неправду й будь-яку
неправду  в істину. Але, щоб ви більше не допікали
нам, ми вб’ємо вас владою царя нашого. О пане
наш, дияволе, допоможи нам!

І тоді з пекельної безодні повстане сатана й
розпалить гнів людський проти двох свідків
Божих до кипіння. І вб’ють їх. І буде регіт і
веселощі грішників.

У ту годину земля затрясеться, як ніколи зі
створення світу. І впадуть гори й пагорби, і
джерела водяні висохнуть, і загинуть цілі народи,
і нікому буде ховати мерців. Тоді багато людей
злякаються, і покаються, і воздадуть славу
Господу, Який живе споконвічно. Ті, хто покаявся,
стануть плодом подвигу й мучеництва тих двох
свідків, страждальців за істину.

Але ось пітьма, ніби густа смола, покриє весь
світ, і багато хто збожеволіє від жаху. І тоді крізь
крик людського розпачу, крізь гул небаченого
землетрусу й завісу непроглядного мороку
донесеться раптом хор небожителів, який буде
звучати все голосніше й голосніше: “Ось, Жених
гряде!”...

І, ніби у темній, безмісячній ночі, проллється
світло, зовсім нове, небачене, надзвичайне. То
замість місяця й сонця, яскравіше сонця, засяє
Хрест –  знамення Сина Людського – і освітить
весь всесвіт.

І тоді, о рабе Христовий і співслужителю мій,
тоді з’явиться Він – спасіння наше й Спаситель
наш.

святитель Миколай Сербський

У родинному селі Івана Франка
завершили розпис новозбудованого храму

На Дрогобиччині у родинному селі Івана Франка
– Нагуєвичах – завершили художній розпис
новозбудованої церкви Святителя  Миколая УПЦ
КП. Храм звільнили від риштувань і тепер можна
повною мірою помилуватися роботою художників.

Розпис виконаний у класичному стилі. Його
елементи створюють у присутніх враження

тривимірного простору. Милують око великі ікони з
відмінно дотриманими пропорціями.

Неповторне духовне віяння церкви доповнює
чудова акустика. До речі, нещодавно її перевірили
учасники славетного хору ім. Григорія Верьовки,
котрий приїздив на Зелені свята до Нагуєвич.
Столичні гості залишилися задоволені чудовим
звучанням.

Наразі до освячення церкви ще далеко: треба
придбати іконостас, замостити плиткою та паркетом
підлогу, змонтувати сходи на хори, встановити
освітлення, подбати про благоустрій та ін. Але
церковна громада та її настоятель отець Андрій
Безушко радіють завершенню чергового важливого
етапу будівництва храму.

Нагадаємо, із благословення отця Андрія Безушка
розпис розпочали наприкінці квітня 2012 року. У
храмі працювала бригада з чотирьох осіб, очолювана
бориславчанином, уродженцем Нагуєвич Євгеном
Хруником.

Cтара дерев’яна церква Святителя  Миколая в
Нагуєвичах згоріла 1996 року. Тоді ж поруч зі
згарищем громада побудувала тимчасовий
дерев’яний храм і почала зводити нову цегляну
споруду. Сьогодні новобудова, що яскраво виблискує
золотими куполами, стала справжньою окрасою
Нагуєвич.

Наприкінці червня цього року  майстри завершили
внутрішній розпис сакральної споруди. Художник
Євген Хруник, у послужному списку якого розпис
не одного десятка храмів, розповів, що для

оздоблення нагуєвицької церкви використали
кварцеві фарби на мінеральній основі. Після
висихання вони так взаємодіють із поверхнею стіни,
що розпис майже не відрізняється від фресок, не
стирається, не вигорає. Окрім того, фарба на основі
рідкого скла є екологічно чистою.

За інформацією ZIK
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Проповідь в п’яту неділю після
П’ятидесятниці

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа
 «І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові; і,

побачивши Його, просили, щоб Він відійшов від
їхнього краю» (Мф. 8:34).

Дорогі браття і сестри! За кожною службою
Божою читається святий Апостол і Святе
Євангеліє. І те, що читається в слові Божому
звернене до кожного з нас. Бо слово Боже живе і
діяльне. Воно діє в людських серцях. І діє більш
активно, коли ми з вами співдіємо йому.
Залишається без плоду, коли ми з вами закриті
для нього.

Євангеліє сьогоднішньої неділі розказує нам з
вами, як Ісус Христос прибув до одного міста
Гадаринського. Це місто входило до десятьох міст.
І називалося ще Десятиграддям. І ось одне із цих
міст називалося Гергесса. Святі євангелісти Марко
і Лука розказують нам з вами в двадцять третю
неділю про те, що Христос прибув в Гадаринське
місто. Ці міста знаходились поблизу. І жителі
відповідно називались – гергесинці і гадаринці.
Христос, прибувши до цього міста, зустрівся із
жахливою картиною: до нього прибігло двоє
біснуватих. Святий євангелист Марко і Лука
говорять про одного біснуватого, а євангелист
Матфей називає двох біснуватих, проте, вони не
суперечать одні одним. Цей чоловік був дуже
лютий, як говорить один із євангелістів. І ці двоє
бідних людей були опановані злими духами. Вони
жили в гробах, люди боялися проходити тією
дорогою, їх зв’язували ланцюгами і вони ці
ланцюги розривали. І ось Христос зустрівся із
ними, і злі духи, які були в них, сказали: «Що Тобі
до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю Тебе,
не муч мене!» (Лк. 8:28). Ми бачимо, що злі духи
відчули в Ісусі Христі Спасителя світу, Сина
Божого і визнали Його Сином Божим. Вони
відчули, що їм недовго прийдеться бути в цих двох
чоловіках. І просять Христа, щоб він дозволив їм
піти в стадо свиней. Євангелист Марко говорить,
що свиней було близько двох тисяч. Не
виключено, що язичники вигодовували цих
свиней для того, що б продавати їх, наприклад,
для римського війська. А деякі тлумачі слова
Божого вважають, що може навіть і євреї
займалися цим промислом всупереч Закону
Мойсея, бо євреям заборонялося займатися
свинарством. Бо свині, згідно Закону Мойсея,
вважалися нечистими тваринами. І Христос
дозволяє бісам ввійти в стадо свиней. А це стадо
із кручі кинулося в море і потонуло. Пастухи, які
бачили це, в страху побігли до міста, розповіли
своїм господарям. І, напевно, чутка рознеслася по
всьому місту і всі жителі вийшли і побачили двох
біснуватих, які знаходилися біля ніг Ісуса Христа,
були йому вдячні, трималися Христа, бо боялися,
щоб біси знову не ввійшли в них. І жителі цього
міста – Гергесси, замість того, щоб як самаряни

Стало доброю традицією у жителів с. Сторона Дрогобицького району, влітку
вшановувати пам’ять воїнів УПА, які похоронені в урочищі «Кути». 20 липня, у
неділю, з ласки Божої була відслужена спільна панахида обох громад за упокій
їхніх душ.

Прот. Федір Гудзар сказав, що в цей непростий для нашої країни час, ми маємо
за обов’язок згадати в своїх молитвах  і тих героїв, які сьогодні повторюють  подвиг
воїнів УПА – це Герої Небесної сотні та ті, які віддали своє  життя в зоні АТО.

Молодіжний хор церкви свт. Миколая на чолі з диригентом п. Оленою Кузів
виступили з патріотичними піснями та віршами.
                   Знати усі про цей подвиг повинні,
                   Шану віддати і мертвим, й живим.
                   За те, щоб здійснилися мрії орлині,
                   Пам’ять про них назавжди збережім!
За спільну молитву до всіх присутнім із словом подяки звернувся о. Тарас

Сенюра.
Вічна пам’ять і вічна слава Героям, які віддали свої життя за Україну!

Марія Герляк

Пам’ять про героїв України

просити Христа, щоб він залишився в них, вони зі
страхом, бо цей страх був без віри в його Боже
милосердя, просили, щоб Христос залишив їх
околиці. І Христос – Спаситель, всемогутній Бог,
Який прийшов в ці поганські околиці, щоб
просвітити їх словом вчення євангельської правди,
вони не зрозуміли цього. Вони виганяють Христа,
Христос не перечить їм, Він шанує їхній вибір, іде
в човен і пливе до свого міста, тобто до Капернауму.

Дорогі браття і сестри! Це Євангеліє ми з вами
чуємо в п’яту неділю по П’ятидесятниці. І від
апостола Луки в двадцять третю неділю свята
Церква чомусь двічі звертає увагу на цю
євангельську науку, яку подає в сьогоднішньому
Євангелії апостол і євангеліст Матфей, а в двадцять
третю неділю євангеліст Лука. Ми з вами слухаючи
це святе Євангеліє, можемо осуджувати гергесинців,
які повели себе жорстоко, по відношенні до Христа.
Замість того, щоб Його прийняти, щоб Йому
подякувати за те, що Він вигнав бісів із тих двох
чоловіків, які не давали їм жити, які наганяли на
них страх. А вони замість того, щоб виразити йому
вдячність, проганяють Його. Не дивуймося, дорогі
браття і сестри. Бо гергесинці були погани. Та хіба
християни кращі за гергесинців? І ми з вами в тому
числі, ми дуже часто виганяємо Христа своїми
думками, своїми словами, своєю поведінкою і своїм
способом життя, коли ми не приймаємо істини віри,
які подає нам свята Церква, коли ми не виконуємо
євангельські заповіді, коли ми не прислухаємося до
свого сумління. Бо коли ми з вами чинимо гріх, чи
то думкою, чи то словом, чи вчинком, ми з вами
проганяємо Христа. Бо вважаємо, що можемо
обійтися без Нього. Так само, як для гергесинців,
Він нарушує наш спокій. А свині – це є образ
нечистоти. А життя гергесинців було нечистим.
Вони потопали в гріхах і пороках. Христос хотів їх
визволити від цього. Але вони не схотіли. І вони
вигнали Його, щоб слово Христове їх не
обвинувачувало. Але Христос, за цю невдячність,
залишив їм таки двох свідків, які свідчили їм про те
чудо, яке вчинив Христос над ними. Христос
залишає всюди цих своїх свідків, які по всьому світі
проповідують слово Боже, розбудовують церкви,
звершують літургії, місіонери голосять євангельську
науку. І ми з вами чуємо її, ми знаємо її, але дуже
часто не приймаємо її, бо вона неспівзвучна нашому
способу життя і нашим страстям, які заволоділи
нами. І Господь Бог дуже часто, а це ми зауважуємо
в теперішній час, через різні катаклізми, про які ми
з вами чуємо, чи аварії на атомних станціях, чи
повені, чи смертоносні хвороби, які подаються для
того, щоб нас з вами пробудити із гріховного сну,
щоб ми з вами прийшли в себе, проаналізували
кожен своє життя зокрема і народ в цілому. Бо
Господь Бог це чинить із великої своєї любові, бо
не хоче смерти грішників. Він хоче, щоб усі спаслися
і прийшли до пізнання правди. Але бачимо, дорогі

браття і сестри, що люди відмовляються від
«старого» Євангелія. А в ньому сказано: «Шукайте
ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це
додасться вам» (Мф. 6:33). Люди тепер живуть по
«новому» Євангелію. Вони шукають, найперше,
матеріальних благ, а потім вже думають про Царство
Небесне. Тепер відбулася переоцінка цінностей. Те,
що треба ставити на перше місце, те, що є єдине на
потребу, а саме – спасіння душ, тепер ставиться на
останнє місце. Бо мало хто думає про вічність. Мало
хто шукає Царства Небесного. Мало хто бореться зі
своїми страстями. Мало хто має Божий страх. Мало
хто веде боротьбу із гріхом. Мало є таких, які
вірують в злих духів, які чинять пакості, які гублять
людські душі. Але не без самих людей. Бо диявол
не має права увійти в людину, без її волі. Бо бачите
із сьогоднішнього Євангелія, що біси просили
дозволу і Христос їм дозволив не тому, що він їх
слухає, а із чисто педагогічної мети, щоб показати
людям, які вони люті. Що вони не можуть нічого
чинити без Божого на те допуску. І які вони злі. І
якщо вони б мали цілковите право над біснуватими,
вони б давно їх погубили. А Господь тримав їх, не
дозволяв, щоб вони їх знищили. І щоб врозумили
через них інших. В теперішній час люди багато
звертаються до різних віщунів, ворожбитів,
екстрасенсів, читають всілякі книги про спіритизм,
про йогу, про окультизм. Це є все бісовщина. Біймося
того, дорогі браття і сестри. Стараймося бути під
Божим захистом. Носімо, найперше, святий хрест
із розп’яттям на своїх тілах. Молімося постійно,
приступаймо до сповіді, до святого Причастя,
читаймо Святе Письмо. І коли ми з вами дійсно
будемо так поступати, то злі духи не будуть мати
права до нас приступити. Ми будемо під панциром,
під захистом Божої благодаті. Пам’ятаймо, що
Господь Бог керує цим світом. І під Його контролем
знаходяться злі духи. Якщо Він і попускає їм чинити
зло, то з тою метою, щоб не відплачувати злом, а
виправляти зло, за словами преподобного Ісаака
Сиріна.

Дорогі браття і сестри! Не проганяймо нашого
дорогого Ісуса із свого розуму, із свого серця. Не
проганяймо Його із своїх сімей, із своїх родин.
Дорожімо тим, що ми з вами є християни. І будьмо
такими не тільки на словах. То один із богословів
каже: «Ми тільки християни по віровизнанню, а
дуже часто своєю поведінкою ми є погани». І це
часто ми з вами спостерігаємо в нашому житті. Не
проганяймо Христа, дорожімо Христом, любімо
Христа. Виконуймо Його святі заповіді. Бо вони
даровані нам для того, щоб ми були щасливі, і в
цьому житті і в майбутньому унаслідували життя
вічне. Амінь.

митр. прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник

проповідей о. Іоана Альмеса (2011 р.). – Дрогобич,
2013. – Вип.2 / упор. С.Пікунець. – С.147-150)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№7 (14) Липень 2014 р.Б.6

Поїздка на український святий Афон
Для духовного зростання людини

немає нічого важливішого ніж
молитва до Бога, Який створив і
любить нас. Важливим є також
можливість «доторкнутись» до
святинь, відчути їхню благодать. Для
цього і організовуються палом-
ництва до святих місць.

 Так і ми, прот. Федір Гудзар та
молодіжний хор с. Сторона
Дрогобицького благочиння під
керівництвом диригента Олени
Кузів, організували поїздку до
Манявського скита, яка відбулася 22
липня.

Дорога до Маняви видалась
легкою, адже була сповнена
молитви, церковного співу та
бажанням побувати на святій,
роками намоленій землі. Від першої
хвилини перебування на території
Манявського Хресто-Воздви-
женського чоловічого монастиря
відчуваєш особливу атмосферу
цього місця. Монастирські стіни
дають можливість задуматись над
своїм життям. Буденні проблеми
залишаються далеко за високими
мурами святині. Недаремно
монастир названий в історії другим
Афоном.

Помолившись у храмі нам
пощастило послухати чудову розповідь
про історію монастиря та його святині,
які милують око відвідувачів. Далі наш
шлях проходив до Блаженного каменя

вода із якого допомагає відновити зір і
зцілює хвороби костей. Цілющі
властивості води по сьогоднішній день
залишаються загадкою для дос-
лідників. Нашому хорові випала чудова
можливість прославляти своїм співом
Господа Бога у Хрестовоздвиженській

церкві Скиту Манявського.
Дорогою додому, милуючись

красою Карпат, ми не змогли
оминути ще одне чудотворне місце
нашого релігійного Прикарпаття –
Василіянський монастир на Ясній
горі у с. Гошеві.

Відвідавши ці святі місця,
відчуваєш душевний спокій та Божу
допомогу, яка необхідна нашому
українському народу у такий
нелегкий час.

Марія Герляк

Паломництво до Манявського монастиря
парафіян храму собору святого Іоана Хресителя селища Підбуж

Рівно посередині літа, в свято Покладення чесної
ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, – відбулось
відвідання нами Манявського монастиря.

Отже, рано-вранці, о Іоан – наш настоятель,
багаточисельне церковне братство, а також, частково,
дорослий і молодіжний хори, – вирушили в дорогу.
Початок паломницької подорожі від нашого храму.
Зайшовши в комфортабельний автобус і помолившись
за щасливу і благополучну дорогу, – ми вирушили.

Мета нашого паломництва – відвідання

Манявського Хресто-Воздвиженського чоловічого
монастиря і, по можливості, його скитів. Також,
спільна церковна молитва на Св. Літургії.

Варто зазначити, що відвідання святинь нашого краю,
вже є традиційним. Звичайно, нам християнам XXI ст.,
маючи різні види транспорту, – подорожувати легко.
Проте, віримо, що тільки любов до монастирів і святих
місць змушує нас залишати житейські турботи і спішити
сюди. Бо, Христос сказав: «Шукайте ж спершу Царства
Божого і правди Його, і все це додасться вам.»(МФ.7.33).

Отож, серед молитов і церковних піснеспівів, –
дорога до святині виявилась необтяжливою.

Погожий літній ранок. Через в’їзну браму входимо
на територію монастиря. І зразу потрапляємо в
монастирську атмосферу. Ось, – головний Собор, біля
нього восьмигранний хрест, праворуч – висока
дзвіниця.

Йдемо далі. Знаходимо храм святих мучеників і
страстотерців Бориса і Гліба, де звершується
Богослужіння. Зразу ж налаштовуємось на
молитовний лад. Надзвичайно щиро, з великою вірою
і надією, – молимось за звільнення нашої землі від
загарбників. Благаємо охорони й допомоги здоровим,
виздоровлення – зраненим, вічний спокій – полеглим
воїнам України.

Завершилась Служба Божа многоліттям нашому
Патріарху Філарету, священноархимандриту
монастиря Владиці Іосафу і всім православним
християнам.

Помолившись, а багато хто причастившись Святих
Христових Таїн, – ми вийшли на монастирське подвір’я.

Приязно погодившись на наше прохання ігумен
монастиря відчинив нам головну святиню – Хресто-
Воздвиженський Собор. В ньому, праворуч при вході,
є спільний гріб перших засновників монастиря – Іоава
і Феодосія Манявських. В храмі є дві чудотворні ікони
Богородиці – «Ігуменя Манявська» і
«Ізбавительниця».  Був відслужений молебень.
Молитовно і проникливо співав церковний хор. По
закінченні всі присутні мали можливість прикластися
до чудотворних ікон.

Потім була цікава розповідь о. Димитрія про
минулу славу і сучасний стан монастиря, похід до
«Блаженного каменя». Іще Господь поблагословив, в
післяобідню пору, – дістатися до Преображенського
скиту.

Сугубо помолившись, оглянувши мальовничі
краєвиди, Богом благословенного Покуття, і
надихавшись цілющого гірського повітря, – ми
повертались до своїх домівок.

Слава Богу за все!
Ігор Стецяк,

диригент хору
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СВЯТО У С. ЛОПУШАНКА-ХОМИНА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

12-го липня православні християни
відзначають день пам’яті двох великих
християнських подвижників – святих
первовер-ховних апостолів Петра і Павла.
Церква особливим чином виділила це
свято, підкресливши його значення для
кожного з нас. Цьому дню передує
багатоденний піст (Петрів піст).
Особливий піст буває ще тільки перед
трьома найбільшими святами: Великоднем
Христовим - святом свят, - якому передує
Великий піст, перед Різдвом Христовим,
якому передує Різдвяний піст, і перед
Успенням Пресвятої Богородиці, коли
православні постять два тижні. Але ж
перед багатьма навіть двона-десятими
святами Церква не встановила спеціальних
підготовчих постів, наприклад перед
Різдвом Пресвятої Богородиці або Стрі-
тенням Господнім. Тільки чотири свята
удостоїлися такої честі, і кожне з них як би
освячує собою свою пору року: Успення
Богоматері – осінь, Різдво Христове – зиму,
Великдень – весну, а свято святих апостолів
Петра і Павла – літо.

Божественну Літургію очолив
благочинний прот. Іоан Білик на прохання
настоятеля храму прот. Стефена Бандури.
Молилась велика кількість парафіян у цей
сонячний день літа. А також співслужили:
прот. Миколай Бухній Самбірський
благочинний, який виголосив проповідь
після прочитаного Євангелія де розкрив
історичний зміст свята; прот. Ярослав Грица;
прот. Володимир Бандура; прот. Роман Шак;
свящ. Василь Микуляк; свящ. Іван Білик;
свящ. Йосип Усик; свящ. Василь Іваничко.

Наприкінці Богослужіння благо-
чинний привітав усіх присутніх зі святом

Благословення воїнів 20-ї ротації Української
миротворчої Місії ООН в Ліберії

22 липня 2014 р. у 7-му окремому Бреславльському полку
армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України
оперативного командування «ПІВНІЧ», який дислокується у м.
Новий Калинів Львівської області, відбувся урочистий мітинг з
нагоди проводів та благословення воїнів 20-ї ротації особового
складу 56-го окремого вертолітного загону Української
миротворчої Місії ООН в Ліберії. Українські миротворці також
нестимуть службу по підтримці миру у сусідній державі з Ліберією
Кот-д’Івуарі.

В урочистому мітингу брали участь: начальник Управління
армійської авіації Командування Сухопутних військ ЗС України
генерал-майор Валентин Пістрюга, начальник відділу армійської
авіації Центру авіації та ППО оперативного командування
«ПІВДЕНЬ» полковник Андрій Когут, голова Новокалинівської
міської ради Богдан Юзв’як та настоятель храму рівноапостольного
князя Володимира м. Новий Калинів (Дрогобицько-Самбірська
єпархія) отець Ярослав Фабіровський, який благословив
українських воїнів-миротворців, окропивши їх освяченою водою.

В заключному слові командир загону полковник Петро Пліс
запевнив, що сформований вертолітний загін повністю готовий
до виконання завдань за призначенням та з честю виконає почесну
миротворчу місію.

 Інформація відділу духовно-патріотичного виховання у зв’язках
із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями

 Інформація відділу духовно-патріотичного виховання у
зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими

формуваннями Дрогобицько-Самбірської єпархії

Петра і Павла. У свою чергу настоятель
парафії подякував отцю-декану за візит
та звершену Літургію. Богослужіння
заверши-лось уставним многоліттям.
Після Літургії було звершено чин малого
освячення води та окроплено нею вірян.

Великою була нагорода перво-
верховним апостолам ще за часів їх

земного життя. Святий апостол Петро був
удостоєний стати свідком
найважливіших подій в житті Христа-
Спасителя – гефсиманської молитви і
божественної слави на горі
преображення. А святому апостолу
Павлу було дано бути піднятим до
третього неба, за його висловом, до раю,

де він чув невимовні слова, котрих
людина не в змозі й переказати.

Будемо ж просити прославлених
нині святих апостолів, щоб вони
допомогли нам прийняти їх настанови
розумом і серцем та послали небесну
допомогу у виконанні їх у нашому
житті.

о. Іван Білик
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ДУХОВНІ БУДНІ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
С. СТОРОНА ДРОГОБИЦЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ
ЛІТО

Звичайно, дітвора найбільше радіє літу. І наша недільна
школа дає дітям можливість відчути всі його радощі. Для
цього вчителями нашої недільної школи організовуються
екскурсії. Під час екскурсій проводимо ігри, творчі та
інтелектуальні конкурси, діти отримують багатий матеріал
для спостережень. Екскурсії позитивно впливають на
емоційну сферу вихованців. А найголовніше, я вважаю, що
в такій неофіційній, природній обстановці можна найкраще
побачити характер дитини, її відношення до однолітків, до
природи, вміння знайти своє місце в команді. Закінчуються,
звичайно, наші походи смачним обідом біля ватри,
духовними та патріотичними піснями.

 Літо човником пливе,
 Не спішить, не квапиться,
 У полях ромашки рве,
 З малюками бавиться.
 Дозріває на ланах

 Житечком, пшеницею,
 Золотить свій довгий шлях
 Сонечком - жар-птицею...
 О, прекрасна ця пора
 Незабутня кожному,
 Хай радіє дітвора
Благодаттю Божою.

 (Сергій Рачинець)

   Парад вишиванок

У неділю, 29 червня,  у нашій недільній школі крім звичайних занять,
був організований парад вишиванок на підтримку єдності і миру в Україні.
Діти вразили глядачів розмаїттям візерунків і кольорів. Звичайно, кожен
має вишиванку, одягає її з відповідної нагоди. А коли її одягають разом 30
чи 50 дітей – це вражає! І кожен пишається, що він - УКРАЇНЕЦЬ!

Настало літо. Закінчились уроки в школі, але
продовжуються заняття в недільній школі.

Церква святкує  П’ятидесятницю. Наставниками недільної
школи був організований виступ «Приймаємо Дари Святого
Духа». Діти вивчали вірші, складали сценки, виготовляли
зображення «вогників». Вчителям у нагоді став «Підручник
для недільних шкіл із Закону Божого», автора Н.Ващенко.

Найбільше раділи глядачі. Бо ними були бабусі, дідусі і
батьки вихованців. Закінчилось свято солодким
пригощанням.

Марія Герляк

 «Приймаємо Дари
Святого Духа»


