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Дорогі браття і сестри!
Слава Ісусу Христу!

Сьогодні всі ми, Церква і
український народ, на Батьківщині та
у Діаспорі, відзначаємо особливий
подвійний ювілей. Тисячу років тому
відійшов від земного життя у Небесне
Царство Великий князь Київський і
всієї Руси Володимир, наш
рівноапостольний просвітитель і
Хреститель. А невдовзі від рук
найманих вбивць, посланих
жадібним до влади Святополком
Окаянним, завершилося
мученицькою смертю життя синів
Володимирових, святих князів-
страстотерпців Бориса і Гліба. Також
сьогодні ми молитовно відзначаємо
1027-му річницю Хрещення Руси-
України.

Для чого чи згадуємо всі ці події?
Найперше для того, щоби нагадати
самим собі та всім правдиву нашу
історію, а нагадавши – зробити з неї
корисні висновки та навчитися, як
досягати доброго і уникати злого. Бо
на жаль досі є ті, хто бажають
привласнити нашу історію, через
приниження наше – звеличитися,
обкрадаючи нас – збагатитися.
Україну – вважають своєю окраїнною
вотчиною, Церкву нашу – своєю
прислужницею, а Київ, матір міст
Руських – власною провінцією. Цю
неправду нам належить викривати –
не лише для власного добра, але і для
користі тих, хто сам себе та інших
обманює, привласнюючи йому не
належне. Бо лікування хоч і буває
болючим – але позбавляє від хвороби,
а заспокоєння хворого без допомоги
йому – приводить до біди.

Дорогі співвітчизники!
У важкий час війни, страждань,

неспокою і боротьби відбувається
нинішнє святкування. Тому з
особливою пильністю ми маємо
подивитися на наше минуле, бачачи
в ньому приклади, які мають
допомагати будувати власне
сьогодення і краще майбутнє.

Зараз наша держава і народ
борються з викликами зовнішнім та
внутрішнім. Зовнішній – це агресія
сусідньої країни, а внутрішній –
недовіра і суперечки в народі,
зубожіння та корупція, втома від
боротьби. Чи зможемо подолати ці
виклики – залежить від нас. Але
приклад розбудови держави святим
Володимиром свідчить – якщо
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з нагоди ювілеїв 1000-ліття упокоєння святого рівноапостольного Великого князя Київського
Володимира, мученицької смерті його синів святих страстотерпців князів Бориса і Гліба та

1027-ї річниці Хрещення Руси-України
будуватимемо життя країни та народу
на міцному фундаменті Божих
Заповідей, правди, любові до
ближнього та жертовності, то будемо
мати успіх.

Для того, щоби змінилося
зовнішнє і спільне, кожному з нас
належить змінюватися внутрішньо і
особисто. Не чекати, доки це зробить
хтось інший, не перекладати
відповідальність лише на тих, хто
перебуває при керуванні великими чи
малими справами – але найперше
самому втілювати у власному житті
простий для запам’ятовування Божий
закон: «Як хочете, щоб робили вам
люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31).

Невже хтось бажає, щоби його
обманювали? Щоби обкрадали,
щоби чинили несправедливо? Щоби
хтось прийшов зі зброєю та вчинив
насильство або і позбавив життя?
Ніхто собі такого не бажає. А якщо
цього та всього іншого злого не
бажаємо собі – то не повинні цього
бажати і чинити щодо ближніх своїх.

Приклад святого Володимира
навчає нас, що кожна людина може
перемінитися, якщо бажає не лише
пізнати Божественну істину, але і
жити згідно з нею. Жорстокий – став
милостивим, розпусний – побожним.
Той, хто примножував багатство для
себе – став надзвичайно
милосердним. Правитель, який
керувався лише своїми бажаннями –
виявив смирення перед Правдою
Божою і на її основі став успішно
будувати життя країни.

Бачачи все це ми маємо такий
добрий приклад застосовувати і до
нашого власного життя. Відносини з
ближніми своїми, обов’язки та
працю, життя у родині, у місцевій
громаді, в цілому суспільстві,
Українську державу – все це маємо
наповнювати правдою і любов’ю. Бо
лише на такій основі зможемо, як і
святий Володимир, збудувати
спільний дім, який буде стояти на
міцній, непохитній основі, а не на
піску.

З недавньої ж історії нашого
народу, як і сусідніх народів, маємо
переконатися і в протилежному:
якщо за основу життя суспільства
брати ненависть, непрощення,
бажання помсти, насильство,
позбавлені правди Божої мудрування
людські, гордість одних перед
іншими, – то все це приводить до
страшних руйнівних наслідків.

Громадянська війна, терор і репресії,
Голодомор, тюрми та заслання для
невинних, зубожіння матеріальне і
духовне – все це плоди прагнення
побудувати життя без Божої правди,
на основі гордості й ненависті.
Маємо робити висновки зі своєї
історії та не повторювати давніх
помилок. Щоб не доводилося знову
повторити нам або нашим нащадкам
слова мудрої думи славного Гетьмана
Івана Мазепи: «През незгоду всі
пропали, самі себе звоювали».

Революція Гідності та боротьба із
зовнішньою агресією навчають нас
тому, що перемога можлива лише у
єднанні зусиль, коли слова і справи
надихаються жертовністю і любов’ю
до рідного краю і народу. Дотепер Бог
допомагав Україні долати найважчі
випробування, сприяв у боротьбі за
правду і свободу. Переконаний, що
Він дасть нам і перемогу над
агресорами і над нашими власними
недоліками, – але тільки якщо ми як
народ і кожен з нас особисто не
звернемо зі шляху слідування Божим
заповідям.

Ще одним доказом перемоги
Правди Божої над лукавством і
владолюбством є приклад святих
Бориса і Гліба. Після смерті батька
їхнього Святополк, який перебував у
Києві, злякався, що брати можуть
забрати у нього владу – хоч і не мали
вони такого наміру. Сам будучи
лицемірним, жорстоким і
підступним, він у жорстокості та
підступності підозрював інших. А
тому, щоби зберегти й утвердити
свою владу, Святополк послав
найманих вбивць, щоби вони вбили
братів його.

Проливши братську невинну кров
окаянний Святополк на деякий час
ніби досяг свого – але Бог
Правосудний покарав злочинця. Не
зміг братовбивця утримати ні
престолу, здобутого кров’ю, ні
зберегти своє життя, ні залишити по
собі доброї пам’яті. Святополком
Окаянним нарекли його люди, а
святих мучеників Бориса і Гліба, які
заради виконання заповіді братньої
любові віддали своє життя, Бог,
Церква і народ прославили і
проставляють аж донині.

На жаль в наш час з’явився новий
Святополк Окаянний. Він називає нас
своїми братами, але заради
збереження власного престолу
посилає до нас найманих вбивць,

проливає невинну кров. Нехай не
думає він, цей засліплений гордістю
і неправдою правитель, що Бог не
бачить його серця, не знає про його
діла і не має сили зупинити його
злочини! Так думав і той, давній
Святополк. Але правда Божа
перемогла тоді – переможе вона і
тепер. Господь терпить до часу,
даючи можливість злим покаятися,
але коли міра терпіння Божого
сповниться, суд Його буде
справедливим, а покарання –
невідворотним. Тож закликаємо
цього нового Святополка Окаянного
та всіх слуг, яких посилає він на
злочини та вбивство, – зупинитися,
одуматися і покаятися. Якщо
отямиться – благо буде і йому, і
народу, яким він править. А якщо ні
– то нехай звершиться воля Божа!

Дорогі брати і сестри!
В день сьогоднішнього свята і

ювілею закликаю всіх вас найперше
до щирої сердечної молитви до
Господа про мир в Україні, про
визволення нас від нашестя
чужинців, про захист Божий для
мужніх українських воїнів, які ціною
своєї крові захищають всіх нас,
ближніх своїх. Піднесімо молитви за
примирення ворогуючих, навернення
заблукалих, покаяння грішних.

Просимо у Спасителя, Його
Пречистої Матері, святих
Володимира, Бориса і Гліба та Всіх
святих Землі Української
заспокоєння душевних і тілесних
страждань для всіх, хто потерпів від
нашестя чужинців, хто втратив
рідних і близьких, зазнав шкоди для
здоров’я, позбувся свого дому, хто
став вигнанцем або змушений жити
у неволі.

Просимо у Бога погасити
ненависть і ворожнечу, яку вороги
видимі і невидимі прагнуть
розпалити серед народу нашого,
щоби Господь дав нам однодумність
та мир між собою.

Нехай ці щирі молитви
піднесуться до Престолу Божого!
Боже Великий, Єдиний, нам Україну
храни!

Зі святом, дорогі брати і сестри!
Слава Господу нашому Ісусу

Христу!
І слава Україні!

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї

Руси-України
28 липня 2015 р. м. Київ
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10 липня у м. Самборі
провели в останню дорогу воїна
Збройних сил України сержанта
сапера Демков-ського Дмитра
Михайловича, який загинів 4
липня у зоні проведення АТО,
захищаючи Україну від
російських окупантів.

Похоронна процесія роз-
почалась о 12 годині дня у домі
спочилого. На подвір’ї
прощальне слово виголосив
благочинний Самбірського
району протоієрей Микола
Бухній. Домовину з тілом Героя
на руках військові пронесли
через усе місто до церкви
святителя Павла Конюшкевича,
де відбувся чин похорону, який
очолив керуючий Дрогобицько-
Самбірською єпархією архи-
єпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків у спів-
служінні духовенства.

Опісля відбулося прощан-ня у
військовій частині А-3817.

Поховали воїна на міському
кладовищі під звуки салюту.
Цього дня у селі Сусідовичі
прощалися з ще одним загиблим
Героєм Романом Цапом. 

Довідка
Сержант Дмитро Демков-

ський був командиром від-ділення
інженерно-саперного батальйону.
Народився 26 вересня 1987 року в
Самборі навчався а Самбірському
педагогічному коледжі імені

У м. Самборі відбувся круглий стіл на тему «Обговорення
облаштування в м. Самбір території колишнього єврейського
кладовища та місць масових розстрілів і поховання людей
різних національностей та віросповідання». Його
учасниками стали представники влади різних рівнів,
духовенства, громадськості, родичі загиблих у Самборі в
період Другої світової війни, представники єврейської
громади та української діаспори в Канаді.

Зустріч   стала першою після проведення  археологічних
досліджень українською і канадською сторонами. Основна
мета – вироблення спільного бачення щодо вшанування
жертв різних національностей і віровизнання періоду
німецької окупації  в м. Самбір.

В обговоренні, яке організував міський голова Тарас
Копиляк,  взяли участь: Лев Захарчишин (в.о. директора
департаменту міжнародного співробітництва та туризму  –
начальник управління міжнародного співробітництва
ЛОДА), Оксана Винницька-Юсипович (радник міського
голови Львова, Почесний Консул Канади у Львові), владика
Яків (Макарчук) (архиєпископ Дрогобицький і Самбірський
УПЦ КП), владика Ярослав (Приріз) (єпископ Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ). Єврейську громаду та
українську діаспору в Канаді представляли: Раувен Булка
(рабин, письменник, телеведучий, громадський діяч,
колишній співголова Канадського єврейського конгресу),
Марк Фрайман (адвокат, державний службовець, президент
Канадського єврейського конгресу у 2009-2011рр.), Борис
Вжесневський (канадський політик і філантроп
українського походження, депутат парламенту Канади у
2004-2011рр.), о. Петро Ґаладза (директор Інституту ім.
Митрополита Андрея Шептицького прот. д-р), Йосиф
Зісельс (український громадський діяч і дисидент
єврейського походження, діяч українського єврейського
руху), Андріан Каратницький (співдиректор канадської
благодійної організації «Українсько-єврейська зустріч»),
Джеймс Костянтин Темертей (голова наглядової ради УЄЗ),
Берел Родаль (член наглядової ради УЄЗ).

Згадану територію умовно можна поділи на дві частини:
праворуч – єврейські захоронення від середньовічного
періоду, ліворуч – місця масових розстрілів людей різних
національностей та віровизнання. Такі висновки зроблено
на основі свідчень очевидців і проведених канадськими
пошуковцями та працівниками КП ЛОР «Доля»
археологічних досліджень (встановлено, що є дві великі
братні могили – місце захоронення розстріляних нацистами
євреїв у квітні та протягом липня 1943 р., серед них зі
східного боку згаданої території захоронено самбірську
родину Патральських, яка рятувала перед нацистами
єврейську родину і була схоплена за це гестапо). Також
виявлено останки 17 воїнів УПА, розстріляних нацистами
у липні 1944р. Крім того, є фотоматеріал, який засвідчує
про захоронення зі східного боку цієї території військових
російської царської армії періоду Першої світової війни.
Існують письмові свідчення про розстріли нацистами в
період Другої світової війни українців, поляків, людей
ромської національності. Увесь зібраний  матеріал свідчить
про те, що на єврейському кладовищі поховані люди різних
національностей і віросповідання.

Начальник відділу архітектури і містобудування
виконавчого комітету Самбірської міської ради Тарас
Дзюбинський  запропонував первинний варіант
упорядкування території кладовища, де  передбачено
спорудження  меморіалу пам’яті загиблих людей різних
національностей і віросповідання.

Також вирішено створити робочу групу, долучивши до
неї представників місцевої і обласної влади, духовенства,
громадськості, єврейської спільноти. Її завданням буде
обговорити і дійти згоди щодо майбутнього меморіалу.

Прес-служба єпархії з посиланням на Самбірську
міську адміністрацію

12 липня Свята Церква
Христова молитвами і радісними
піснеспівами вшановує двох
великих мужів, учителів
християнського світу, двох світил
% первоверховних апостолів
Петра і Павла. У цей день весь
православний світ складає їм
похвалу і подяку за їхні труди,
прославляє їхню твердість у вірі,
мужність у гоніннях і муках, які
вони перетерпіли,  проповідуючи
і утверджуючи віру Христову у
язичницькому світі.

Значення святих апостолів
Петра і Павла для Церкви було
завжди вагомим, їх шанування
починається від часу їхньої смерті.
Поховання святих первоверхов
них апостолів у Римі були відомі
усім християнам, вони були
місцями шанобливого поклонін
ня. А всезагальне їх шанування
розпочинається у IVст. за
свідченням святого Іоана
Золотоустого та Амвросія
Медіоланського, які залишили
багато проповідей на честь
первоверховних апостолів.
Особливість цього свята
підтверджується Церквою, котра
встановила напередодні цього
свята багатоденний апостоль-
ський піст, або як ще його
називають «Петрівка». Цей піст –
це час для духовної зібраності,
заглиблення у внутрішнє життя, а
також за вченням святих отців і
вчителів Церкви, встановлений,
щоб ми звернули свою увагу на дві
постаті, це особистість апостола
Петра і Павла. Щоб дивлячись на
їхнє життя, брали приклад у вірі,
любові та смиренні.

Цей гарний літній день є
особливим для парафіян села
Лопушанка-Хомина, які з
великою радістю і молитовним
настроєм ідуть до святого храму,
щоб прославити і подякувати
своїм небесним покровителям

У Самборі відбувся
круглий стіл

Архиєпископ Яків очолив похорон воїна
ЗСУ Дмитра Демковського

Филипчака, Дрогобицькому
педагогічному університеті імені
Івана Франка (факультет романо-
германської філології, англійська
мова і література).

У Збройних силах України з
2009 року. Здобув військову
освіту: 169-й навчальний центр
Сухопутних військ «Десна»
(командне лідерство, 2011 р.),
Центр розмінування (Кам’я
нець-Подільський), Академія
молодих командирів (Німеччина,
5-22 липня 2011року),
Англійський мовний центр
(США, 19 березня – 29 червня
2012 р.), Американський мовний
курс, навчання при міністерстві

оборони, мовний інститут (29
червня 2012 р.), Американський
лідерський курс (США, 2012 р.),
курс підготовки з англійської
мови з подальшим навчанням на
початковому курсі підго-товки
сержанського складу (США, 12-
24 серпня 2012 р.), мовні курси
(Литва, 2 вересня – 4 жовтня
2013 р.).

4 липня 2015 року близько
15.40 години на підступах до
29 блокпосту в районі н.п.
Новотошківка Луганської обл.
загину від розриву міни.

прот. Ярослав
Фабіровський,

м. Новий Калинів

Свято у с. Лопушанка-Хомина
Старосамбірського благочиння

апостолу Петру і Павлу. Ідуть до
величного дому Господнього,
який кличе до себе своєю красою
і великою благодаттю Божою. На
запрошення настоятеля храму,
прот. Стефана Бандури,
Божественну літургію очолив
благочинний Самбірського
району  прот. Миколай Бухній,
якому співслужили прот.
Ярослав Грица; прот. Володимир
Бандура; прот. Роман Шак; свящ.
Іван Білик, який після
прочитаного Євангелія виголо-
сив проповідь про життя і
подвиги апостолів, розповівши,
що обидва апостоли мають
однакову славу, одну велич і
разом стоять перед престолом
Господа Слави, обидва повністю
виправдали довіру Свого
Учителя. А також зазначив, що
хоч зрікшись Господа, апостол
Петро не впав у відчай, а пролив
гіркі сльози покаяння і кожного
ранку при співі півня плакав за
вчинений гріх, і до кінця свого
життя був вірний Богу. А Савл
після свого навернення з

великою ревністю, словами і
життям був вірним Господу.
Наприкінці Літургії, прот.
Миколай Бухній привітав усіх
парафіян та отця Стефана зі
святом, і побажав усім міцного
здоров’я, радості та миру.
Настоятель храму у свою чергу
подякував отцям, які прибули і
розділили радість свята. Також
подякував і привітав усіх
присутніх, і тих, хто названий на
честь первоверховних апостолів
Петра і Павла.

Христова Церква пишається
своїми первоверховними апосто-
лами, святими вчителями Петром
і Павлом, осяяними світлом
Правди і добрих справ,
невтомними сівачами на ниві
Христовій. Тож, прославляючи у
цей день святих апостолів, своїми
молитвами і піснеспівами кожен
вірний промовляє: «Величаємо,
вас апостоли Христові, Петре і
Павле, що весь світ навчанням
своїм просвітили і всі кінці землі
до Христа привели!».

Дмитро Гурин,
студент ВПБА
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«Радуйтеся, Я з вами у всі дні!»
Сьогодні Православна Церква святкує

Успення Пресвятої Богородиці. Ми
готувались постом, молитвою, Святими
Таїнствами Сповіді і Причастя в духовній і
тілесній чистоті вшанувати день переходу
переходу із земного життя у вічність Божої
Матері. Смерть наших рідних і близьких
викликає у нас шок, смуток, розпач, сльози
втрати. Якщо ми не знаємо християнського
віровчення про вічну участь кожного
православного християнина, який хресною
смертю і воскресінням Господа нашого Ісуса
Христа одержав шанс перемогти гріх,
диявола і смерть та мати життя вічне в
Церкві Небесній. Свята Церква називає
преставлення або перехід Пресвятої
Богородиці із  земного життя у вічне –
успенням. Ісус Христос взяв Її душу, а після
поховання в Гефсиманському саду була
забрана і тілом до слави Святої Тройці –
Церкви Небесної.

Пречиста Діва Марія була даром Божим
не тільки для святих праведних Йоакима та
Анни, а для всіх потомків Адамових, бо
сподобилась через смиренність, чистоту і
благодать святого Духа стати Богородицею,
Яка привела на світ від Духа Святого Сина
Божого Ісуса Христа – Спасителя роду
людського. Мати Божа пережила багато
болю, терпінь і співстраждання із Ісусом
Христом від Вифлеємської печери і до
радісної зустрічі із  Воскреслим Ісусом
Христом та Його Вознесіння. Все складала
в серці Своїм про Ісуса Христа, що було Їй
відкрито, що бачила, що чула і що
сповнялось на Сині Божім і передавала це
апостолам, укріплюючи їх у вірі. В
особливій мірі сповнилась Пресвята
Богородиця благодаті Святого Духа в день
П’ятидесятниці разом із апостолами.
Опікувався Богородицею до успення
апостол Іоан Богослов, якого особливо
любив Ісус Христос та якому вказав із
Голгофського Хреста: «Жоно! Це син Твій;
Це – Мати твоя.» (Ін. 19, 26)

Жила Вона в Єрусалимі в домі апостола
Іоана на Сінайському пагорбі і часто
молилася на святих місцях, де був Ісус
Христос. Апостоли збережені силою Божою
від гонінь євреїв близько 10 років
перебували після П’ятидесятниці у
Єрусалимі, де утверджувалась громада
віруючих, будувався центр Христової
Церкви, а потім кинули жереб і пішли
проповідувати до всіх народів. З великою
радістю приходили апостоли і багато
християн до Божої Матері, щоб бачити і
почути благі слова Її. Вона була єдиною
втіхою і радістю в смутку і твердою

Святкування дня села Росохач
Сколівського благочиння

12 липня 2015 р. в день свята
первоверховних апостолів
Петра і Павла на запрошення
настоятеля митр. прот.
Володимира Марциніва та
парафіян церкви Покрову
Пресвятої Богородиці УПЦ
КП, с. Росохач, Сколівського
деканату, прибув керуючий
Дрогобицько-Самбірською
єпархією УПЦ КП високопрео-
священнійший архієпископ
Яків для того, щоби взяти
молитовну участь у святкуванні
дня села та урочисто освятити
Пам’ятний знак «Героям
Небесної Сотні» та всім героям,
котрі віддали життя за Волю та
Незалежність України. Його
В и с о к о п р е о с в я щ е н с т в у
співслужили: настоятель храму
Покрову Пресвятої Богородиці,
м. Моршин – митр. прот. Йосип
Дорошевич (Стрийський
деканат УПЦ КП); настоятель
храму Святого Духа,  с. Верхя
Рожанка – прот. Ярослав
Левицький (Сколівський
деканат УПЦ КП); настоятель

храму Преображення Господ-
нього, с. Завадка – прот. Іван
Гайванович (Сколівський
деканат УПЦ КП); священик
Микола Цап (УАПЦ) с.
Задільське, Сколівський р-н.;
протодиякон Святослав; диякон
Віталій Когут та настоятель
місцевого храму.

На святі були присутні
голова Районної ради, голова
сільської ради та багато інших
гостей, що прийшли розділити
святково-молитовну участь в
день села Росохач. На
архієрейській літургії владика
сказав для громади та гостей
повчальну проповідь в день
церковного свята, а також
причастив усіх присутніх у
храмі діток і в кінці служби
нагородив за жертовні труди та
любов до України настоятеля
храму о. Володимира та голову
сільської ради с. Росохач –
Пилипчака В.І, також
нагородив благословенними
грамотами: дяка-регента
парафії – Марочканич Г.М., і

жертводавця для спорудження
пам’ятного знаку, що був
освячений в цей святковий день
– Пилипчака І.В., вручив
подяки від громади та
настоятеля майстрам, що
спорудили пам’ятний знак –
Збойчик Андрію та Ферелетич
Ярославу (Василю). Виступив
з привітанням громади та
словами спогадів про майдан і
героїв Сколівщини – голова
Районної ради. Освятивши
пам’ятний хрест та плиту,
владика Яків помолився за
Україну, звершив поминання
всіх героїв Небесної Сотні та
загиблих воїнів України –
«Вічна їм пам’ять...», звернувся
з подякою до громади с.
Росохач та привітав усіх з
Святом, окропивши всіх
присутніх освяченою водою, у
свою чергу настоятель
висловив подяку владиці,
присутнім на Літургії
священослужителям, привітав
у день свята своїх парафіян та
гостей села.

На цьому урочистості,
присвячені дню села і героям
України не закінчилися, свят-
кування в приміщенні народного
дому культури с. Росохач
продовжив  художній колектив  з
міста Моршин, і колектив
художшьої самодіяльності села,
де лунали спогади про Майдан,
революцію гідності, про героїв
нашої Батьківщини і всіх людей

доброї волі, що люблять нашу
державу Україну, на завершення
святкових заходів пролунав «Гімн
України» та многоліття для всіх...!

прот. Володимир
Марцинів,

настоятель храму
Покрову Пресвятої

Богородиці
с. Росохач Сколівського

благочиння

Проповідь на Свято Успення Пресвятої Богородиці

вчителькою віри для всіх, а також
засвідчувала, що Ісус Христос - правдивий
Син Божий – Месія.

Святі Діонісій Ареопагіт, Єпіфаній,
Никифор, Амвросій писали про зовнішність
і душевну святість Пресвятої Богородиці, які
мають бути прикладом для кожного з нас.
«У всякому випадку Пресвята Богородиця
зберігала шанобливість і постійність;
говорила тільки необхідне і добре – слова Її
були солодкими для слухання; до кожного
відносилась з відповідною повагою, з
кожною людиною вела відповідну розмову
не сміючись, не обурюючись, тим більше не
гніваючись…»

«В Ній не було ніякої гордості, у всьому
проста, виявляючи високу покору. Одяг був
простим без всяких штучних прикрас. У
всьому в Ній проявлялась проникаюча Її
Божа благодать».

Святий Амвросій писав: «Вона Діва не
тільки по тілу, але і по духу: покірна серцем
і не швидка в мові, слова Її повні
Божественної мудрості; Вона постійно
майже в читанні Святого Писання і
невтомна в праці; мудра в розмові з людьми,
як перед Богом; ніколи нікого не скривдила,
бажаючи всім добра; нікого навіть убогих
не відкинула, ні над ким не сміялась, але все,
щоб не бачила, покривала Своєю любов’ю.
Із уст Її ніколи не виходило слово, щоб не
приносило благодаті. Зовнішній вигляд Її
був відображенням внутрішньої
досконалості – благості і незлобливості».

В 44 році цар Ірод Агрипа зробив гоніння
на Церкву і ап. Іоан із Богородицею
оселились в Єфесі, а потім відвідали о. Кіпр,

де був єпископом Лазар Чотиридневний,
воскресіння якого звершив Ісус Христос
перед входом в Єрусалим. По жеребу Мати
Божа повинна була проповідувати істину
Божу в Іверії (Грузія), але Їй було чудесно
відкрито Афон, як частинку землі, яка
знаходиться під особливою опікою
Богоматері.

Повернувшись в Єрусалим, Богородиця
одержала вістку про перехід із земного
життя у вічність, а разом із нею – райську
фінікову гілку. Чудесно були зібрані
апостоли до Божої Матері. Вона всіх
благословила і хвалила за працю проповіді
істини Божої між народами. Апостоли
сподобилися бачити, як Сам Ісус Христос у
супроводі співу ангелів прийняв душу Божої
Матері у Царство Боже. Обличчя Її
залишилось сяючим, наче сонце, а від тіла
виходило дивне благоухання і освячуюча
всіх благодать, що наповняла всіх радістю.
Хворі одержували зцілення, сліпі
прозрівали, глухі чули; біси виходили із
біснуватих біля тіла Пресвятої Богородиці.
Із піснеспівами поклали Її тіло у Гефсиманії
біля святих Йоакима і Анни, де спочивав
праведний Йосиф Обручник. Єврей Афоній,
який ненавидів Ісуса Христа, Його Матір і
християн, хотів перекинути гріб з тілом
Божої Матері, але ангел відсік йому руки.
Коли він покаявся у тяжкому гріху і увірував,
то був зцілений апостолами. Через три дні,
за провидінням Божим, відсутній при
погребінні апостол Фома засвідчив, що
Господь воскресив тіло Божої Матері,
зробив його нетлінним і  взяв душу й тіло у
Своє Царство Слави. Перебуваючи ввечері
на трапезі, апостоли побачили велике
явлення Божої Матері з ангелами та почули
Її вітання: « Радуйтеся! Я з вами у всі дні».
А вони з радістю виголосили: «Пресвята
Богородице, помагай нам!»

Великі милості проявляла і проявляє
Божа Мати православним християнам: є
багато чудотворних ікон, свята стопка із
цілющим джерелом у Почаєві, такі особливі
місця, як Афон, Києво-Печерська і
Почаївська Лаври. Апостольське
благословення апостола Андрія
Первозванного спочило на святій Русі-
Україні: «Тут благодать Божа засяє і буде
збудовано багато храмів» і поставив він
хрест на Київській землі. За
рівноапостольного князя Володимира
Великого наші предки зреклися від ідолів
та бісів і прийняли святе Хрещення і
благодать Святого Духа у вірі православній.
Преподобний Антоній приніс
благословення Божої Матері із Афону для
чернечого життя в Київ і на всю  Русь-

Україну. Тут, в Святій Софії, тримає
піднесені в молитві руки за всіх нас до Свого
Сина Пресвята Богородиця – Оранта, на всі
віки.

Багато випробувань переніс наш народ
від часу свого хрещення у вірі православній:
гонінь, переслідувань, мучеництва і
висміювання віри в Бога, мови, культури і
державності. Монголо-татарське, польсько-
литовське, декілька московських і
більшовицьких нашесть хотіли все знищити.
Але завжди віра православна давала силу
відбудовувати храми, засівати землю і
відроджувати життя, нести всі життєві
хрести за Господом Ісусом Христом,
відчуваючи заступництво і підтримку Божої
Матері. І тому така особлива любов, молитва
і благання нашого народу в канонах, піснях
і служінню до Неї: «Пресвята Богородице,
покривай Своїм омофором, допомагай і
спасай нас!», «Не одні хани в полон мене
брали, та я не скорилася, із  роси
відродилася». Хоча було і багато гріхів
відступництва від Бога, віри православної,
мови: «Ті зреклися мови, ті зреклися роду.
Отака історія нашого народу». І тільки через
покаяння, духовне і тілесне очищення люди
поверталися до Бога, бо, як каже народне
прислів’я, - без Бога ні до порога.

Господь дав нам Матір Божу, яка
вислуховує, молиться, заступається і спасає
нас; дав нам Матір Церкву Православну, яка
звершує Святі Таїнства, навчає істини
Божої, освячує і спасає нас; дав нам Матір
Україну, яка дарує земні дари, силу духовну,
мову і пісню; дав нам Матір рідну, яка нас
народила, вигодувала, вела до храму, вчила
молитви і християнських чеснот,
благословляла і молилася за нас. Нехай
жодна із них не буде нами зраджена,
засмучена і принижена нашим гріховним
життям, бо не буде нам добра ні на землі, ні
у вічності. «А хто матір забуває, того Бог
карає, чужі люди цураються, в хату не
пускають» (Т.Г.Шевченко).

Ми є дух, душа і тіло. І тільки в єдності
із джерелом життя – Богом, можемо
отримати життя вічне: «Хто увірує і
охреститься – буде спасенним, а хто не
увірує – буде осудженим» (Мк. 16, 16).
«Немає другого імені під небом, даного
людям, яким належало б нам спастися, крім
імені Ісуса Христа» (Діян. 4, 12). «Ніхто не
може покласти іншої основи, крім
покладеної, яка є Ісус Христос» (1 Кор. 3,
16). Господь дав нам все для вічного життя
в Церкві Небесній, тому нам треба бути не
тільки прикликаними, але й обрати Ісуса
Христа. Амінь.

прот. Василь Бухній
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Місяць серпень
Цей місяць наче духовний ожинок,

наповнений дванадесятими святами та
пам’яттю і духовним почитанням
визначних святих Старого і Нового
Завітів.

Так 2 серпня  Церква вшановує
пророка Іллі  (9 ст. до Різдва
Христового). Передання говорить, що
його батько мав видіння, в якому
благовидні мужі пеленали його сина
вогнем та годували вогненним
полум’ям. Тож не дивно, що Ілля ( в
перекл.: Господня сила, міць), мав
повноту Божественної сили і кріпості.
З малих літ, Ілля полюбив Бога і життя
у Бозі. Він поселився у пустелі, де
проводив життя в строгому пості,
молитві та роздумах про Бога. Пророк
любив Бога і Бог любив його.

У  той час Ізраїльським царством
управляв нечестивий цар Ахав, який
відступив від віри в єдиного істинного
Бога. Разом зі своєю дружиною-
язичницею поклонявся ідолам та звів у
ідолопоклонство своїх підданих. Тож,
Бог покликав свого улюбленця Іллю до
пророчого служіння, щоб навернути
ізраїльтян до віри в істинного Бога.
Пророк благав царя і народ покаятись,
навернутись до істинного Бога та вести
благочестиве життя. Але цього не було.
За молитвою пророка, небо не дало
дощу протягом трьох з половиною
років. Знову пророк у царя та пропонує
принести жертви ідолу та істинному
Богу. Хто зішле вогонь на цю жертву,
цей і є істинний Бог. Поганським
жерцям цього не вдалось. Жертовник із
жертвою Іллі був облитий водою, на
нього зійшов вогонь із неба – Бог
прийняв жертву. Народ впав ниць. Ілля
помолився і небо дощем напоїло землю.
Він віддалився на гору Хорив, де йому
у тихому віянні вітру явився Бог.
Потішив свого улюбленця, що не всі
відпали від Бога.

За свою ревність по Бозі Ілля був
живим взятий в огненній колісниці на
небо. Слово Боже говорить, що цей
пророк повернеться на землю перед
другим пришестям Христовим, щоб
знову свідчити про істину; постраждає
і помре.

3 серпня  – пам’ять пророка
Єзекиїля (6 ст. до Різдва Христового).
В числі інших юдеїв він був відведений
в полон у Вавилон. На 30 році життя він
мав видіння, які записав у книгу. Святі
Отці ці видіння називають прообразом
Діви Марії, як престолу Царя-Христа в
Боголюдській природі. Інше видіння
ознаменувало воскресіння мертвих та
отримання відкупленими Христовою
жертвою нового життя.

4 серпня – пам’ять мироносиці
рівноапостольної Марії Магдалини (1
ст. ). Уродженка містечка Магдала,
гарна вродою Марія пішла шляхом
розпусти. Це її привели до Христа
Спасителя на осудження. А Спаситель
лише сказав їй, щоб вона більше не
грішила. Це з неї Ісус Христос вигнав
сім бісів, це вона омивали сльозами
Христові ноги, витирала своїм волоссям
та мастила пахучим миром.

Марія разом з іншими жінками
почала ходити за Христом і апостолами
в їхніх благовісницьких подорожах та
допомагала в потребах. Вона була в
хресному поході, стояла біля Хреста на
Голгофі. Була учасницею похорону Ісуса
Христа. Одна із перших прибула до
гробу Господнього в день Воскресіння.
Марія перша сподобилась бачити
Воскреслого та отримала від Нього
доручення сповістити учеників, — як
назвав їх Господь: «Братів моїх», що
вона бачила Господа.

А коли апостоли розійшлись по світу
з проповіддю Христа, то і Марія
вирушила з ними. Дійшла до Риму, де
проповідувала багато років. Про
воскреслого Спасителя говорила і

ЛИСТ 117
Станімиру І., на запитання,

чи дійсно вівторок —
нещасливий день

І батько Ваш, кажете, вважав вівторок
нещасливим днем, а от тепер Ви. Думаю, що
Ви погрішили проти святого Йоана
Хрестителя, вважаючи його день
нещасливим. Однак день Вашої Хресної
Слави припадає саме на свято святого Йоана.
Можливо, Ви не знаєте, що Церква
присвятила вівторок цьому великому й
чудовому святому? Не один, а кожен
вівторок. Але спочатку дозвольте мені дати
коротке пояснення щодо присвячень днів
тижня. Православна Церква, Духом Божим
ведена, присвятила: понеділки — святим
Ангелам Божим, вівторки – святому Йоану
Хрестителю, середи — Чесному Хресту
Господньому, четверги – святим апостолам
Божим, п’ятниці — Хресту Господньому,
суботи — святим мученикам, неділі —
воскресінню Христовому.

Згідно із цими присвяченнями, розписані
й канони, і читання, піснеспіви і молитви на
кожен день, які Ви, «ревний православний»,
як ви себе називаєте, повинні були б читати
й знати. І кожна із цих присвят служить
передумовою нашої перемоги в битві  й
подвигах за спасіння душі. Переможні
Ангели Божі, як хоронителі й супутники
наші, зміцнюють нас, тож не падаймо духом.
Святий Йоан переміг і своїх убивць, і час.
Чесний Хрест Господній – вічний символ
перемоги істини Божої над брехнею, правди
над неправдою. Святі Божі апостоли
перемогли світ. Святі мученики перемогли
чесною смертю своєю всіх мучителів і всі
сили пекельні. А Христос — головний
Переможець гріха, пекла й смерті. Він —
натхненник і об’єднувач всіх перемог добра.
Тому воскресіння за значенням являє собою
перемогу з перемог. Ми, християни, віримо,
що володарюють днями переможні сили
світла, а не якісь непереборні астрологічні
передбачення. У Христі людина вища  за
зірки і сильніша за всі сузір’я. Отже, вівторок
— день великого пророка й не містить у собі
ніякого зла, крім того, що приписують йому
люди. Тому що дні й часи в Божій владі, і
Господь дає нам дні чисті, як несписаний
аркуш паперу, і освітлені сонячним світлом.
Щоб людина залишила відбиток своєї душі
на кожному аркуші, від народження до
смерті, подібно тому як Спаситель залишив
відбиток Свого обличчя на обрусі святої
Вероніки. Уявіть собі, скільки потворних і
бридких  відбитків постане перед лицем
Божим, якщо ми вчасно не покаємося й не
виправимося! Але, якщо покаємося, Господь
вибілить всі наші заплямовані дні й наші
потворні обличчя перетворить на сяючі
ангельські лики. За словом пророчим: якщо
гріхи ваші, як багрянець, стануть білими, як
сніг (див.: Іс. 1: 18).

Чи розумієте, що не дні роблять нас
нещасними, а ми самі. Не удачі або невдачі
днів падають на людей, а удачі або невдачі
людей накладаються на дні Божі. Ви
згадуєте, що Косовська битва відбулася у
вівторок. Невдалий доказ. Тому що серби
постраждали на Косовому полі не через
злощасний вівторок, а через злощасну знать.

Але все-таки існує одна лиховісна
таємниця, пов’язана із днем. Трапилося, що
якийсь чоловік в п’ятницю підпалив будинок
свого сусіда, але його провина залишилася в
таємниці. Через короткий час діти погорільця
в грі випадково підпалили будинок
зловмисника, знову в п’ятницю. Хіба
п’ятниця – нещасливий день? Ні, не
п’ятниця, а гріх людський приніс лихо.

Один з візантійських правителів50,
іконоборець, під час Різдва викинув з храму
Святої Софії всі ікони. Наступного року він
був убитий змовниками при вході у Святу
Софію, у Різдво. Хіба Різдво — лиховісний
день? Ні, гріх людський приніс нещастя. Хто
бачить у цьому сліпу фатальність дня, той
ворожбит. А хто прочитує такі дивні збіги як
застереження й знаки Божі, той має розум
чистий.

Переважно люди бояться днів, у які вони
вчинили гріх. Але цей проникаючий страх
вливає в них Всевідаючий, а не сам день. Всі
дні Божі чисті й безвинні.

Мир тобі й радість від Господа.
Святитель Миколай Сербський

Церковний рік
самому імператору Тиверію (14-37), і на
знак воскресіння подала йому яйце, яке
в руках імператора набуло червонофго
кольору.

З часом свята поселилась в Ефесі, де
і завершилось її життя. Життя Марії
Магдалини є свідченням того, як
Христос Спаситель рятує людей із
темряви гріха та наставляє на шлях
істинного життя в Господі Бозі.

5 серпня – Почаївської ікони Божої
Матері .  Ця ікона прославляється
православними та інославними здавна.
Прославлена Богородиця в своїх іконах,
явила свій захист монастирю від
турецько-татарського війська 5 серпня
1675 р. Монастирська братія та жителі
Почаєва молились про спасіння перед
іконою Богородиці (цю ікону свого часу
приніс в Україну константинопольський
митрополит та подарував її княгині Анні
Гойській, а та передала ікону в
монастир).

Небесна допомога не забарилась.
Турки робили останні приготування до
штурму. У повітрі над монастирем
з’явилась Богомати з численним
небесним воїнством. Біля Богородиці на
колінах був преп. Іов. Турецько-
татарські стріли випущені в Богородицю
та Іова, повертались назад,  та вбивали і
ранили нападників. Вороже військо
рятувалось втечею.

Ранених магометан забрали в
монастир, вилікували та відпустили до
дому. Багато з них залишились у
монастирі, хрестились та стали
монахами. Деякі прославились
подвигами благочестя. На знак цієї події
і встановлене нинішнє свято.

7 серпня – Успіння прав. Анни,
матері Пресвятої Богородиці. Вона
була із коліна Левія, священичого роду
первосвященика Аарона, брата Мойсея.
Коли Діва Марія була віддана в
Єрусалимський храм, то Яким та Анна
поселились в Єрусалимі. Тут мирно в
глибокій побожності завершилось
життя праведної Анни у віці 79 років.

9 серпня – вмч.
і цілителя Панте-
леймона .  Мати
християнка хотіла
виховати сина у
християнському
дусі, та скоро
померла.  Батько,
поганин знатного
роду, віддав сина у
поганську школу.
Після школи,
юнак навчався
лікарської справи у знаменитого в
Нікомедії лікаря Євфросина. У
Нікомедії проживало кілька християн,
які вціліли після спалення 20 тис.
християн. Вони знали матір юного
лікаря і одного разу запросили його до
себе та розказали про матір-християнку
і про Христа Спасителя. Пантелеймон,
вертаючись із занять, часто відвідував
священика Єрмолая.

Одного разу юнак побачив мертву
дитину, яку покусала єхидна та перебувала
поруч тіла. Пантелеймон почав ревно
молитись Ісусу Христу про воскресіння
дитини. Він собі постановив: воскресне
дитина – він приймає хрещення. І, о диво!
Дитина ожила, а єхидна розлетілась на
куски.

Ставши християнином, Пантелеймон
посвятив своє життя стражденним, хворим,
бідним та знедоленим. Лікував важкі недуги
іменем Христа. Навідував ув’язнених
християн, немічних лікував. Всю допомогу
надавав безкоштовно, чим здобув
всенародну любов, повагу та ненависть
поганських лікарів. На нього донесли
імператору. Після вмовлянь зректись
Христа, віддали на муки. Сам Господь
явився йому та укріпляв у муках. А вони
були різноманітні та довготривалі: і вогонь,
і металеві кігті, кип’ячене олово, і глибина
моря – а мученик залишався живим.

Нарешті святого прив’язали до оливкового
дерева і почали сікти мечами. Мечі стали
м’якими і не наносили ран мученику.
Святий же молився і почув голос, який
кликав Пантелеймона в Небесне Царство.
Воїни впали перед мучеником на коліна і
просили в нього прощення та не хотіли
завдати йому смерті. Але мученик
переконав їх, щоб його омертвити, сповнити
наказ імператора, а за їхні покаяння Господь
Бог сподобить їх перебування разом з
мучеником Христовим. Мученикові
відсікли голову, з тіла потекло молоко, а
маслина в раз покрилась плодами. Мощі
вмч. Пантелеймона рознеслись часточками
по всьому світу. Є вони і у Львівських
храмах. Сам же святий і досі подає нам свою
цілительну допомогу.

17 серпня – семи отроків (юнаків)
Ефеських (250; 408–450). Друзі з
дитинства, сини знатних родів Ефесу, щирі
християни перебували на військовій службі.
Вони відмовились принести жертву ідолам.
Імператор Декій (249-251), поговоривши з
ними, відпустив на волю та дав їм час на
роздуми, поки він повернеться з походу. Юні
воїни до своїх домів не повернулися, а
поселились у печері за містом та перебували
там у пості і молитві. Один із них час від
часу вдягався у лахміття та купував на ринку
харчі. Одного разу він почув, що імператор
повернувся і розшукує їх. Юні друзі
вирішили молитвою вручити свою долю в
руки Господні та піти до імператора на муки.

Та імператор взнавши, що друзі живуть
у печері і не покинули віри у Христа, наказав
замурувати вхід у печеру. Серед тих що
замуровували вхід були таємні християни.
Вони вложили олов’яні таблиці на яких були
описані їхні імена і описана смертна кара у
мур. Та Бог навів на них дивний сон. Через
два століття власник землі, де була печера,
розпочав якесь будівництво. Випадково
зачепили частково мур. Воїни пробудились,
і один з них знову пішов на ринок. Він був
здивований побаченим: храм і хрест на
ньому. Коли він розраховувався за хліб і
простягнув монету із зображенням
імператора Декія, його звинуватили у
приховуванні старовинних скарбів. Те, що
розповів юнак, начальнику міста, а був там
на той час і єпископ Ефесу, не сприймалось.
Всі вирушили до печери. Через деякий час
прибув імператор Феодосій Молодший та
розмовляв з юнаками. Після розмови святі
мученики схилили свої голови до землі та
знову заснули. Там вони і досі в очікуванні
воскресіння.

30 серпня – мч. Мирона пресвітера
(250). Мученик Мирон служив у храмі міста
Ахая (Греція). Відзначався тихістю та
самовідданою любов’ю до пастви. На свято
Різдва Христового, під час богослужіння,
правитель міста разом з воїнами прийшов
ув’язнити християн. Святий Мирон став на
їхній захист. Священика піддали тортурам:
стругали тіло залізними кігтями, кидали в
розжарену піч; потім пасами знімали шкіру,
священик був непоступливим. Правитель,
від безсилля змусити Мирона зректись
Христа, покінчив самогубством, а Мирону
відсікли голову мечем.

31 серпня – мчч. Флора і Лавра (3 ст.).
Вони навчались обробки каменю у вчителів
-християн. Від них перейняли християнське
благочестя. Проживаючи в Іллірії
(Югославія), були направлені правителем на
будівництво ідольського храму. Тут синові
жерця камінь тяжко зранив око. Брати Флор
і Лавр його заспокоїли, взяли сина з собою.
Розказали йому про Ісуса Христа та
запевнили: якщо він увірує в Христа, то буде
зцілений. Син увірував у Господа, око стало
здоровим. Син жерця зібрав християн,
потрощив ідолів та поставив у східній
частині храму Хресне Знамено. Коли про
це довідався правитель, то розгнівався і
колишнього жерця його сина та триста
християн спалив. Братів Флора і Лавра
кинули в колодязь і засипали землею.
Пройшов час, і їхні мощі віднайдено
нетлінними і перенесено у
Константинополь.

прот. Іван Владика
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1. Україна рано пізнала
Грецьку віру.

Україна-Русь, і всі слов’яни,
спочатку довго була поганською,
цебто не признавала віри Христової.
Але Віру цю вона знала ще з
першого віку нової ери, бо на
Українських землях, як свідчить
стародавнє наше передання,
проповідував ще Апостол Андрій
Первозванний, який посіяв і в нас
зерно Слова Божого. Тому ми і
вважаємо Апостола  Андрія
Первозванного за Основоположника
Української Церкви.  Розвиваючись
і набираючись сили, Україна-Русь
рано ввійшла в різні стосунки зо
своїм сусідом — Візантією. Візантія
(Греція) була тоді могутньою
державою, яка своєю культурою
перевищила всі держави світу. Вона
сильно впливала на світ, а в тому
числі на Україну-Русь, скрізь
розносячи віру Христову. Рим був
тоді малим і безсилим, а до того
малокультурним і на Сході нікого не
цікавив.

Але Рим став відживати, і його
Папи почали сильно наскокувати на
Візантію і Патріарха, що звався
Вселенським, і на Сході володів
усіма Церквами. Папи почали
твердити, ніби то вони володіють
Церквами всього світу, в.т.ч. і
Сходом. Візантійський Патріарх
Фотій (867р.) скликав Собор, склав
обвинувачення Пап у єресі, і собор
викляв Папу.  Це було перше, але
дійсне поділення Церков, яке далі
збільшувалось. Так постали  Церкви
Православна і Католицька.

Україна-Русь рано стала
зноситись з Візантією, і при цих
зносинах переймати Православну
Грецьку Віру. Першими робили це
військові, що наймалися до
візантійського війська, посли, купці.
Оці звичайні стосунки заносили в
Україну Грецьке Православіє. Наука
твердить, що задовго до князя
Володимира Великого, за 120-150р.
вже було Православіє в Україні-
Руси, а вже на початку правління
Володимира Великого ( 980-1015р.)
воно сильно збільшилось.

митрополит Іларіон (Огієнко)

Українська
Православна

Віра й
Церква

(Продовження в наступному
номері)

Батьки дають життя і піддержують
його без зупину своєю любов’ю до
дітей. Батьки приносять дітей до
церкви, а церква приймає їх з надією
сподіванням. Підготовка до святого
причастя має дуже важливе значення.
Свого часу Господь Бог дарував нам
великий скарб – наших дітей, які
пізнають світ і людей, пізнають добро
і зло. Розуміють що таке гріх,
пройшовши науку діти стають
дорослішими. І прийшовши до першої
урочистої Сповіді та урочистого
Святого Причастя діти відчувають, яка
глибока любов до Бога єднає усіх нас.

Нещодавно відбулося велике свято
на парафіях с. Підгаті і Соколі.
Двадцять двоє дітей урочисто і
піднесено приступили до першої
Сповіді і Причастя. Багато гарних
побажань і повчань прозвучали від
отців наставників – о. Ярослава, о.
Василя, о. Володимира. Ці невинні і
очищені серця, увійшли в храм,
прийнявши Тайну Покаяння і Тайну
Євхаристії. Обіцяли йти стежками
Христа, любити Бога, людей і Україну.
Свято пройшло дуже гарно. Діти,
батьки, хресні батьки були одягнуті у

Перша Сповідь і урочисте Причастя

вишиванки. Діточки підготували
гарний і урочистий концерт,
подякували наставникам. Отець
Ярослав в свою чергу вручив вже,
традиційно, від депутата Верховної

Ради України п. Ярослава Дубневича
християнські читанки. На завершення
було зроблено пам’ятні фотографії.

Ярослав Гошко,
Мостиське благочиння

У СВОЄ СЕРЦЕ ПРИЙНЯЛИ ГОСПОДА
Надзвичайно урочистою і святковою була неділя п’ятого

серпня цього року для парафіян храму Свв. Первоверховних
Апп. Петра і Павла УПЦ КП с. Тернопілля. П’ятнадцять
дівчаток і хлопчиків з великим трепетом в душі та приємними
переживання прийшли на першу у своєму житті Сповідь і
урочисте Причастя. Хлопчики у вишиваних сорочках, дівчатка
у білих платтях зі свічками у руках були наче ангелята.

  Перша сповідь для дітей – це, як перший іспит у їхньому
християнському житті. Перша Сповідь, а по нім урочисте
Причастя ввели діток в особливий духовний світ життя з
Богом. Ці святі Таїнства духовно збагатили та зміцнили
діточок.

До цієї події діти готувались дуже відповідально, разом із
батьками проходили навчання, яке проводив прот. Іван
Владика – настоятель храму, вивчали катихизм, правди віри,
у яких йдеться про те, яким має бути наше християнське
життя.

Діти святим Таїнством Сповіді підготовили себе до
Таїнства Причастя, а у неділю під час Святої літургії
приступили до Святого Причастя. Це був особливий день для
дітей, батьків, рідних і хресних, родичів, адже наші діти
прийняли у своє серце Господа Бога. Настрій у всіх був
піднесений і сонячна погода цьому відповідала.

Після літургії діти склали подяку Богу за те, що Ісус
Христос завітав у їхні серця і душі. Та за Його безмежну
любов та ласку. Підготовку дітей до цієї вдячності Богу
провела директор Народного Дому «Просвіта» п. Оксана
Крижовська. Приймали діточки вітання і від старших дітей, з
яким до них звернулась Фігель Іванна. Настоятель храму прот.
Іван Владика, привітавши причасників, вручив кожній дитині
Пам’ятку про першу Сповідь та урочисте Причастя.

Ми, батьки, хоч і самі молимось, та закликаємо і всіх до
молотки за наших діточок, за наші родини, за християнське
виховання в наших сім’ях та за любов в наших до Бога і серед
людей. Відкриваймо Господу Богу брами наших душ, бо лише
тоді буде міцною наша родина, Церква та держава.

Висловлюємо слова подяку прот. Івану Владиці за науку,
невтомну працю, молитву і любов, вкладених у серця
маленьких парафіян.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Війна що ведеться на сході України, продовжує нести страшні

звістки в українські родини у селах та містах нашої держави.
23 липня 2015 року, в м. Турка на Львівщині прощались з

загиблим героєм 27-річним турківчанином, молодшим сержантом,
радіотелеграфістом зенітно-артилерійського взводу 79
аеромобільної бригади  Юрієм Міськом, який загинув  19 липня 2015
року під час виконання бойового завдання під Маріуполем.  В
останню дорогу на рідній землі пришли провести жителі міста Турки
та мешканці сусідніх сіл. Не залишились байдужими  представники
влади та громадські організації.

22 липня пізно у вечері у супроводі колони  машин ГО
«Самооборона» та  Автомайдану  Турківщини  тіло Юрія доправили
до храму Покрови Пресвятої Богородиці  УПЦ КП. Велика кількість
жителі міста  та  мешканці  сусідніх сіл зі свічками в руках та сльозами
на очах  зустрічали свого земляка. На порозі храму тіло героя зустрічали
собор священослужителів різних конфесій. Одразу після зустрічі було
розпочато чин  парастасу який очолив настоятель храму  протоієрей
Михаїл Благун.  У своєму пастирському слові настоятель храму
закликав людей до молитви за безсмертну душу спочилого воїна, і
належного вшанування героя України. З Юрієм прощалися цілу ніч.
Наступного дня о 10:00 год. розпочався чин похорону, який очолив
висикопреосвященіший Яків Архиєпископ Дрогобицько-Самбірський.
Його  висопреосвященство співслужив  собор священослужителів
Турківського благочиння УПЦ КП, а також духовенство УАПЦ та УГКЦ
Турківщини. У своєму слові владика Яків висловив батькам, родичам,
друзям та жителям міста своє співчуття через втрату сина, брата та
істинного героя України. « В бою з підступним ворогом він віддав

найдорожче – своє життя – за
волю і незалежність рідної
України. Його героїчна смерть
служитиме прикладом
мужності та патріотизму для
майбутніх поколінь.»

Поховали Юрія Міська на
місцевому кладовищі із всіма
військовими почестями під
залп військового салюту та
Гімн України тіло Юрія
віддали рідній землі.

Юрій Місько загинув
заради миру, захищаючи
свободу та незалежність
своєї батьківщини. Прикро
усвідомлювати, що сьогодні
його уже нема серед нас. Але
в Турці сотні людей  все життя пам’ятатимуть його як щиру,
надзвичайно порядну, чесну і доброзичливу людину. Своїм
особливим оптимізмом, високим патріотизмом він налаштовував
оточуючих на позитивні емоції.

Такі як він, завжди будуть в наших серцях. Вічна пам’ять
Герою! І вічна слава! Герої не вмирають.

Настоятель храмуПокрови Пресвятої Богородиці
м.Турка

протоієрей Михаїл Благун
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НОВОКАЛИНІВСЬКОЇ ПАРАФІЇ

28 липня цього року, у день молитовного вшанування1000-ліття
упокоєння святого рівноапостольного Великого князя Київського
Володимира, мученицької смерті його синів, святих страстотерпців князів
Бориса і Гліба, та 1027-ї річниці Хрещення Руси-Україниправославна
парафіяКиївського Патріархату м. Новий КалинівСамбірського
благочинняурочисто відзначила свій храмовий празник і 20-ту річницю
заснування парафії.

Урочисту службу очолив секретар Дрогобицько-Самбірської єпархії отець
Андрій Безушко (настоятель парафії свт. Миколая Мир Лікійського с.
Нагуєвичі), у співслужінні священ

иків Самбірського благочиння: о. Микола Бухнія (декана Самбірського
благочиння з церквисвт. Павла Конюшкевича та Успіння Богородиці м.
Самбір), о. ЛеонідаГородиського(настоятеля парафії Преображення
Господнього с. Луки, головиправничого відділу Дрогобицько-Самбірської
єпархії), о. ВасиляБухнія

(духівника Самбірського благочиння, настоятеля парафії Різдва Богородиці с.
Чуква і св. вмч. ДимитріяСолунського с. Нагірне), о. Володимира
Лернатовича(настоятеля парафій Вознесіння Господнього і Покрову Пресвятої
Богородиці с. Ралівка), о. РоманаВовкуновича(настоятеля парафії свт. Миколая
с. Сприня і свт. Миколая с. Воля Блажівська), о. ЮріяКузбита(настоятеля парафії
Різдва Богородиці с. Вістовичі), о. ВолодимираПрипіна(настоятеля парафії св.
ап. Іоана Богослова с. Бабино), о. Василя Поповича(настоятеля храмів св. Миколая
і Іоана Хрестителяс. Чайковичі).

Після завершення урочистого богослужіння секретар єпархії вручив
парафії від архиєпископа Дрогобицького і Самбірського Якова
Благословенну грамоту з нагоди 20-ї річниці заснування парафії і побажав
парафіянам Божої допомоги у звершенні добрих справ на славу Божу.
Владика Яків нагородив Благословенною грамотою найстаршу парафіянку
церкви – Романцову Ганну Григорівну.

У своєму подячному слові настоятель парафії священик Ярослав
Фабіровськийзгадав тих, хто потрудився у справі становлення православної
громади Київського Патріархату у м. Новий 

Калинів: Соляка Михайла, Чулика Михайла, Чулик Євгенію, Гудзій
Марію(нині покійних) та ін. Виголосив подяку головам парафіяльної ради:
Гудзію Миколаю, Гралюку Мирону, Федаку Михайлу, ЯворськомуВіктору
та всім парафіянам: хористам, благоукрасителям, жертводавцям,
будівничим, паламарській службі, братству, сестринству, вихованцям
парафіяльної недільної школи, іменинникам.

Наостанок настоятель виголосивмноголіттясвященикам, усім парафіянам
храму, жителям міста, гостям, жертводавцям, будівничим, фундаторам і всім
доброчинцям.

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

Парафіяни церкви св. кн. Володимира м. Новий Калинів

31 липня 2015 року, з нагоди 1000-ліття упокоєння святого рівноапостольного Великого
князя Київського Володимира, мученицької смерті його синів, святих страстотерпців князів
Бориса і Гліба та 1027-ї річниці Хрещення Руси відбулася проща парафіян храму св. кн.
Володимира Великого Української Православної Церкви Київського Патріархату у м. Новий
Калинів до місця з’явлення Богородиці у присілку села Монастирок – в урочище Заглина,
Жовківського р-ну, Львівської обл. Цю подію, з благословення настоятеля храму священика
Ярослава Фабіровського, приурочили 20-й річниці заснування парафії Української
Православної Церкви  Київського Патріархату м. Новий Калинів Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії.

У прощі брали участь наймолодші парафіяни, вихованці недільної школи, а також
випускники, вихователі та батьки. Під час поїздки о. Ярослав розповів усім що таке
паломництво і проща, хто такі прочани-паломники і яка різниця між паломництвом, прощею
та звичайною екскурсією. Також діти дізналися про історію Святого Джерела. За легендою,
у 17 столітті біля села гралися пастушки. Серед них була дівчинка Маруся, якій одного
разу під час молитви з’явилася Діва Марія. Маруся розповіла односельчанам і священику
про те, що їй з’явилася Пречиста Діва і повела усіх на місце Її появи. Не всі повірили. Були
і такі, що сміялися та глузували. Дитина заплакала і в цю ж мить раптом знову побачила
свою небесну гостю. Маруся сказала: “Вона тут, я її бачу”. На прохання Богоматері дівчинка
підійшла до гори і рукою “розгорнула” землю. Сталося чудо: з-під землі почало бити
джерело. З того часу і донині місцеві жителі джерело називають “Марусею”.

Дорога була далекою, але напрочуд цікавою. Прочани слухали розповіді о. Ярослава та
співали церковні пісні. Прибувши на Святе Місце, душа відразу полинула у спокій.
Благодатна земля Розточчя. Невеликі пагорби порізані ярами вкривають букові та мішані
ліси, а поруч можна нерідко зустріти заболочені долини. Природа тут незаймано казкова, а
ліси ще й багаті на гриби та ягоди. Протягом цілого року: в морозну зиму чи літню спеку,
квітучою весною чи в похмуру осінь, жителі навколишніх сіл, як і більш віддалених,
поспішають в глибину лісу, щоб припасти до цілющого Джерела Пречистої Діви Марії та
просити ласки і благодаті в Небесної Цариці, оборони від різних ворогів, бід та хвороб.

Незаймана природа цієї місцевості допомагає зосередитися на молитві і духовно відчути
присутність чогось таємничого, незвіданого. А вода, що витікає з глибин землі, несе в собі
багато цілющої сили.

У маленькій капличці на Монастирській горі відбулася Свята Літургія, яку очолив о.
Ярослав. Паломники молились за себе, за свої сім’ї та родини, за український народ,
молились за воїнів, які захищають нашу державу. Після Служби Божої священик виголосив
проповідь, у якій зауважив: “Не спішіть йти із цього місця, тому що це місце дане для того,
щоб ми самі одухотворювались, набирались духовного досвіду, щоб ми покинули на мить
суєту світу цього і зосередились на власному духовному житті, щоб пробудилась у нас
думка: “хто ми є?, чиї сини і доньки? якого народу? хто такий Бог? що таке життя?”. Саме
наодинці з Богом на цьому святому місці ми намагаємося пізнати себе, а разом з тим –
волю Божу. А воля Божа є завжди блага”.

Отець Ярослав подякував настоятелю парафій Монастирок і Заглина о. Ярославу
Кунинецю за дозвіл відкрити храм, за допомогу паламаря Петра, за відповідну духовну
літературу. Після Літургії прочани мали можливість з молитвою і духовним піднесенням
зануритись у купіль Святого Джерела та попросити ласки неба й благодаті у Пресвятої
Богородиці.

Побувавши у цьому мальовничому куточку, паломники отримали душевний спокій, заряд
любові й тепла... Немає нічого неможливого в Бога. Ті, у кого тверда віра – удостоюються
чудесних зцілень...

Юлія Стебельська,
парафіянка храму Св. кн. Володимира м. Новий Калинів,

випускниця парафіяльної недільної школи

Святиня Заглини

Добрий пастир в контексті
християнської жертовності

Знання – яке би воно не було великим та глибоким, воно є не достатнім для того, щоб
змусити волю людини діяти у визначеному, бажаному напрямку, чи виконувати небажані
дії. Для перетворення знань в діло, для успішного втілення їх в повсякденному житті і
діяльності певної особистості, необхідний наочний приклад, життєвий зразок. Таким
найдосконалішим прикладом і зразком моралі і праведного життя для людини даний ідеал
в особі Господа нашого Ісуса Христа, що Сам про Себе говорив: «Я дав приклад, щоб і ви
робили те ж, що і Я зроблю вам» (Ін. 13,15). Господь наш Ісус Христос не тільки Праведний
Бог, Добрий Пастир, Син Божий, але і праведний чоловік – Боголюдина, де гармонійно
поєднані Божа природа з людською. Визнаючи Себе Добрим Пастирем, Праведним Богом
для всіх людей та творцем усіх законів Господь Ісус Христос, в той же час, сумлінно
дотримувався, як релігійних, так і усіх громадських законів. Прийшовши у світ, щоб свідчити
про істину, Він був далекий від будь-якої неправди і фальшу, закликаючи усіх до спасіння,
не робив поділу чи різниці по національній чи расовій приналежності, по багатству або
бідності, по освітченості чи знатності походження, соціальному становищі. У своєму
відношенні до людей Ісус Христос проявив Себе так, як цього вимагала воля Його Небесного
Отця і ціль Його земного служіння, що була спрямована на спасіння роду людського від

гріха і його наслідків. Сам ні від кого не будучи залежним і ні вчому не маючи потреби –
Він усім подавав, чимось жертвував, усім чинив добро: голодних насичував, хворих зціляв,
мертвих воскрешав ... .

Зрозуміло, що всі Божественні властивості Спасителя недоступні нам для наслідування, але
предметом наслідування може служити тільки Його людська природа, земні справи. Саме тут
неосяжне поле діяльності для кожного християнина, зокрема, і для будь-якої сфери діяльності взагалі.

Як людина, Христос був глибоко індивідуальний, у Ньому проявилася людська
особистість найбільш досконалим чином: народжений від Пресвятої Діви Марії, належав
до роду Давидового, більшу частину земного життя прожив у Назареті,  проповідував Своє
спасительне вчення в різних містах і краях Палестини, але за фахом був теслею, а за
покликанням – учитель. Тому для працівників будь-якої сфери діяльності, а зокрема медиків,
вимагається щоб співпадали ці дві вкрай важливі риси діяльності, тобто щоб завжди були
разом: покликання та спеціальність, фах, і кожен повинен вдосконалювати свій фах, щоби
не осоромити свого покликання.

(Продовження в наступному номері)
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За сорок днів до Своїх страждань,
Господь відкрив трьом апостолам Славу
Свого Божества. «Коли минуло шість днів,
Ісус взяв Петра, Якова та Іоана, брата його,
і вивів їх на високу гору одних, і
преобразився перед ними: лице Його
засяяло, як сонце, одежа ж Його стала
білою, як світло» (Мф. 17, 1-2).

Цю подію і мав на увазі Господь, коли
Він сказав: «є деякі з тих, що стоять тут,
які не зазнають смерті, доки не побачать
Сина Людського, що гряде в Царстві Своїм»
(Мф. 16, 28). Таким чином, віра учнів була
укріплена і приготована до випробування
перед майбутніми стражданнями і смертю
Спасителя, і вони могли бачити в них
цілком добровільні страждання Сина
Божого. Учні також бачили Мойсея і Іллю,
які розмовляли з Господом, і тоді зрозуміли,
що Він Сам не Ілля або один з пророків, а хтось набагато
вище: Той хто міг закликати закон і пророків бути Йому
свідками, тому що Він був виконанням і закону, і пророків.

 Три паремії (старозавітні читання) цього свята
відносяться до явлення Бога Мойсеєві і Іллі на горі Синай,
бо дуже доречно, щоб найбільші Боговидці Старого Завіту
були присутні при явленні слави Божої в Новому Завіті,
вперше побачивши Його людську природу так само, як учні
вперше бачили Його Божественну Славу.

Преображення Господнє, вважаючись Церквою одним
з дванадесятих свят, вже у IV столітті мало чільне місце у
церковному календарі. Це ми бачимо з проповідей і повчань
таких великих Отців Церкви як святитель Іоан Золотоустий,
преподобний Єфрем Сирін і святитель Кирил
Олександрійський.

Витоки свята сягають до перших століть християнства.
У тому ж IV столітті Свята цариця Олена спорудила на
честь свята храм на Фаворській горі, на самому місці
Преображення. Незважаючи на те, що згадувана подія
відбулася в лютому, за 40 днів до смерті Спасителя, свято
було перенесено на місяць серпень, тому що недоречно
відзначати славу і радість свята серед покаянної скорботи
Великого посту. 19 день серпня був обраний тому, що він
випадає за 40 днів до свята Воздвиження Хреста
Господнього (27-го вересня), коли знову згадуються Страсті
Господні.

Православне богослів’я бачить у Преображенні
Господньому прообраз Його Воскресіння і Другого
Пришестя, і більше того – з огляду на те, що кожна подія
церковного календаря має відношення до особистого
духовного життя – бачить преображений (перемінений)
стан християн при кінці світу.

У прообразі майбутньої слави, яка згадується в цей день,
Свята Церква втішає своїх вірних баченням вічної
блаженної слави, яка засяє після тимчасових скорбот, якими
сповнене наше земне життя. У славі цій будуть брати участь
всі віруючі.

Преображення – це видимий прояв Царства Божого на
землі. Ісус Христос незадовго перед хресними
стражданнями, узявши з собою трьох учнів – Іоана, Якова
і Петра – вийшов з Капернауму і попрямував на північ до
гори Фавор, що підноситься, як фортеця, над пагорбами
Галілеї. Учні в мовчанні передчуваючи, що їм відкриється
таємниця. Таємниця здійснюється в мовчанні.

Людське слово має таке ж відношення до таємниці, як

Преображення Господнє: зміст і значення
хвиля до глибини океану. На Фаворі апостоли
побачили Божественне Преображення Христа,
прихід Його величі і слави. Особа Спасителя
стала подібною до світла блискавки, одежі
білими, як сніг. Він стояв, оточений сяйвом,
як сонце променями. Спасителю з’явилися два
пророки – Мойсей і Ілля – і розмовляли з Ним.

Святі отці говорять, що це була розмова про
Голгофську жертву, про майбутні Христові
страждання, про те, що гріхи людські будуть
викуплені Кров’ю Сина Божого. Три апостоли
пережили явище Божественного світла як ні з
чим не порівняну велику радість.

Здавалося, сам час зупинився в спогляданні
Божественного світла. Суть Преображення
розкривається в його символах. Гора – це
безгоміння, відокремлене місце, де легше
творити молитву, яка допомагає поєднанню
нашого неспокійного розуму з Богом. Фавор в

перекладі означає чистоту, світло. Той, хто приходить до
усвідомлення своїх вчинків і кається у скоєному,
звільняється від душевної нечистоти і може прийняти
Божественне Світло. У прагненні до отримання цього
Світла, до обоження людської природи християнське вчення
бачить духовний зміст життя.

У Православній Церкві є благочестивий звичай
приносити на це свято фрукти для освячення, і це
приношення Богу теж має свій духовний зміст. Як фрукти
зріють і спіють під променями літнього сонця, так і людина
покликана духовно дозрівати і змінюватись під впливом
світла Божественного Слова і Таїнств.

Сятий апостол Павло, звертаючись до християн у
Коринфі, писав: «Чи їсте, чи п’єте, або що інше робите, все
робіть на славу Божу» (1 Кор. 10, 31). Їсти й пити на славу
Божу означає їсти й пити, дякуючи Богові за те, що Він у
добрий час відкриває Свою всещедру руку й годує людей і
все живе (Пс. 103, 27–28). Людина – вінець творіння, тому
вона – головний предмет промислу й піклування Божого.
Багато праці докладає людина, щоб здобути для себе хліб
насущний. Але праця її вінчається добрим успіхом тоді, коли
на ній спочиває вседіюче благословення Боже. Як навчає
апостол Павло, люди саджають і поливають, – але вирощує
Бог (1 Кор. З, 7). Він посилає на землю дощі й тепло сонячне,
через них даючи життя всякій рослині, вирощує траву для
худоби і зелень на поживу людині (Пс. 103, 14). Отже, коли
їжа й пиття – дар Божий, то людина повинна приймати ці
дари не інакше, як з почуттям вдячності Богові – Подателю
всякого добра. І, дякуючи Тому, Хто дає нам їжу й пиття, ми
повинні просити в Нього благословення на ці дари, щоб
вони були нам на користь душевну й тілесну.

Освячення дозрілих плодів для першого вживання їх як
їжі, з читанням при цьому особливої молитви, відоме нам
ще з часів апостольських. На початку всі творіння Божі були
«добрими», тому що на них спочивало Боже благословіння,
що зійшло на них по всемогутньому слову Його «Так буде».
Тоді всьому було заповідано перебувати на землі без
особливого освячення. Але первозданний чоловік
переступив Заповідь Божу і гріх увійшов у його єство та
всю природу. Прокляття Боже нависло над ділами рук
людських, за Господнім словом до Адама: «Проклята земля
через тебе» (Бут. 3, 17). Створіння нерозумне, як свідчить
апостол, «підкорилося суєті не добровільно, а з волі того,
хто його підкорив» (Рим. 8, 20), тобто все осквернилося
через людину. Природа, яка за задумом Творця повинна була
доставляти своєму владиці-людині матеріальні засоби до

блаженства, – зробилася причиною його хвороб і смерті.
Всі стихії оголосили відкриту ворожнечу людині, яка
підкорила їх суєті. Такими були неминучі наслідки прокляття
Божого.

Такий страшний зв’язок нашого гріха з усім, з чим він
входить в зіткнення. І що було б з нами сьогодні, і з
навколишньою природою, якщо б Премилосердним
Христом Богом, Ісусом Христом, не була знята жахлива
печать відречення нашого, і не були подані засоби до
повернення благословення і освячення всьому, що йде на
потребу нашу? Тому тільки істинно віруючий в Христа
Спасителя може перемогти тепер ворожу до нас природу.
Свята Церква благословляє і освячує плоди земні і, знімаючи
з них древню печать прокляття, перетворює ці плоди вже
не в знаряддя гріховної нашої похоті, не в їжу тління і смерті,
але в справжню насолоду відродженої благодаттю людини.
З правил апостольських і соборних, а також і
святоотцівських творів видно, що цей звичай спрадавна
дотримувався в християнській Церкві. Так, наприклад,
третім апостольським правилом дозволяється приносити до
церкви овочі, нові колоски та виноградні грона. Те саме
підтверджується правилами Помісних Соборів: Трульського
(25), Гангрського (7 і 8) та Карфагенського (46). У 53-му
листі до Аерія й Аліпія про цей звичай згадує і Святий
Григорій Богослов. Тут буде до речі пригадати 28 правило
Шостого Вселенського Собору. В ньому говориться:
«Приношення винограду священики нехай приймають як
початки і, благословляючи його особливо, нехай подають
тим, що приносять на подяку Подателю плодів, якими за
Божим призначенням тіла наші зростають і годуються».
Церковним уставом заповідається православним
християнам приносити до церкви виноградні грона для
благословення на празник Преображення Господнього, коли
виноград на півдні вже дозріває. В нашій країні, особливо в
північних районах, приносять до церкви на цей празник
звичайно яблука й груші, які вже на той час доспівають. У
Требнику в 10-й главі говориться і про овочі, які треба
приносити «в свій час до храму на благословення».

Побожні православні християни дотримуються звичаю
не їсти яблук і груш «до Спаса», тобто до празника
Преображення Господнього. В Типіконі знаходимо таку
заувагу: «Якщо хто з братії з’їсть винограду до цього, матиме
покарання за непослух, і хай не їсть винограду цілий серпень
за те, що заповіданий устав знехтував, щоб від цього і інші
звикли коритися уставу Святих Отців».

Сьогоднішні кліматичні умови в Україні сприяють тому
, що деякі сорти ранніх яблук і абрикосів дозрівають ще в
липні і до 19 серпня їх вже не залишається. Як бути із
вищеописаним благочестивим звичаєм? Деякі священики
(без сумніву з благословення правлячих Архієреїв)
освячують ці ранні сорти ще в липні (напр. на свято Свв.
ап. Петра і Павла, Св. Володимира).

У празник Преображення Господнього Церква молить
Господа, щоб Він споживаючим ці плоди дарував на
освячення душі разом з освяченням тіла, щоб самі ці плоди
багато примножував, щоб зберігав життя їх у спокої і
радості. Щоб ми, як святі (як, наприклад, преподобний
Серафим Саровський), за допомогою життєдайної благодаті
ще за життя засяяли перед людьми цим нествореним Світлом
Божественної слави. Це є ще однією вказівкою тієї висоти
духовної, до якої ми, як християни, покликані, і того стану,
який нас очікує – перемінитися за образом і подобою Того,
Хто преобразився на горі Фаворській.

прот. Михаїл Цебенко,
кандидат богословських наук

ХРАМОВЕ СВЯТО У С. ТЕРНОПІЛЛЯ
МИКОЛАЇВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Коли думкою простираєшся вперед,
то час сповільняється, а коли згадуєш
минуле, то бачиш бурхливий потік часу.

День 28 вересня минулого року
закарбувався в серцях жителів с.
Тернопілля Миколаївського Первверх.
апп. Петра і  Павла, яке звершив
високопреосвященіший владика Яків –
архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський.

Якось по особливому швидко
промайнули осінь, зима, весна. Літо
приблизило до нас храмове свято. В
неділю, перед празником, храм
наповнився дітьми і дорослими.
Підготовлені діточки приступали до
першої Сповіді, наче янголята, у
духовному піднесенні та урочистості
приймали Святе Причастя. Тиждень
нових приготувань і на передодні
храмового свята служилось всенічне
бдіння. Неділя, гарний погожий день, до
храму з  усіх окраїн села сходяться
молінники. Хтось з родин підїжають
автобусом чи автомобілем. На храмову
урочистість прибули священники із
сусідніх парафій: прот. А. Афтанас (смт.
Щирець), прот. Р. Цар (с. Гуменець),
прот. І. Духнич (с. Сердиця), прот. М.

Сліпецький (с. Вербіж). Хран
наповнився вірними і почалась
Божествення Літургія, яку очолив прот.
Андрій Афтанас.

Молитовні взивання священників та
спів місцевого хору разом із
молільниками злились в єдиний
могутній духовний потік,
підтримуваний корінням ладану. Цей
духовний потік полинув до небес на
прославу Бога, як наша подяка Богу за
Його благодіяння; як прохання миру на
нашій землі, задарування державі,
народу та нашій Церкві Божих
благословень та життя  у благочесті і
чистоті.

Після прочитання Святої Євангелії зі
змістовним словом звернувся до вірних
прот. Микола Сліпецький. Розкриття
характерів життя і науки свв. апп. Петра
і Павла влучно поєднались із наукою і 
закликом до вивчення апостольської
спадщини, до наслідування їхнього
життя, до готовності ради Христа і
спасіння своїх душ смиренно сприйняти
всяке випробування та удари долі.

По завершенні Літургії прот. Андрій
Афтанасів звернувся до вірних із
глибокою духовною думкою про

апостольське життя, яке є взірцем до
наслідування. Він закликав вірян до
уважного  слухання науки про Господа
Бога і про шляхи спасіння, які Бог
приготовив ради нашої блаженної вічності.

Храмові торжества завершились
уставним многоліттям, водосвятним
молебнем та окропленням храму і
вірних освяченою водою.

Ірина Заячківська (парафіянка)
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12 липня 2015 року в Недільній школі
«Чадо Боже» при церкві Собору св.
Іоана Хрестителя відбулись урочисті
заходи, присвячені закінченню 2014-
2015 навчального року. Розпочалось
завершення навчального року з молитви
в актовому залі.

Найпершими свої успіхи показали
наймолодші учні (діти 4-5 років)
Недільної школи – група «Ясла».
Діти впродовж цілого року вивчали
християнську абетку, вірші з якої
продекламували перед присутніми в
актовому залі. Кожна дитина
тримала в руках пелюсток квітки, на
якій було надруковано відповідну
літеру, на яку розказували віршик.

Після цього, викладач недільної
школи Марія Альмес показала

26 липня 2015 року учні Підбузької недільної школи «Чадо Боже» разом з
батьками і вчителями відвідали Київ. Це була їх перша далека екскурсія.

З молитви і благословення отця Іоана вони почали свою мандрівку.
Радо і привітно зустрів паломників Михайлівський Золотоверхий монастир. Усіх

вразила краса собору – золоті куполи, розпис храму і оздоблення. При вході –
мальовнича стіна з ликами архангелів, на подвір’ї – каштани і барвисті клумби.

Цікавою і змістовною була екскурсія територією монастиря і всередині храму,
яку провів отець Феодосій, який і благословив паломників. Діти дізналися, що
храм складається з трьох приділів – центральний на честь Архангела Михаїла, бокові
– на честь святих великомучениць Варвари та Катерини. Також довідались про
спорудження і подальшу долю монастиря – він зазнавав і руйнувань, і реставрацій,
а в період Євромайдану став прихистком для мітингувальників, які втікали від
«Беркуту».

Паломники з Підбужа з цікавістю розглянули і навчальні корпуси богословської
академії, і трапезний храм Св. апостола Іоана Богослова, і ківорій Св. Миколая.
Найзахопливішою була екскурсія на дзвіницю. Неймовірно великі дзвони і безліч
малих дзвоників завдяки майстерності дзвонарів створили атмосферу величі,
святості, духовного піднесення. Серце билося в такт дзвонам. А який вид на місто!
І дорослі, і діти були просто зачаровані! Вони вперше бачили карильйон, за
допомогою якого можна зіграти будь-яку мелодію на дзвонах.

Приємною була зустріч з намісником монастиря владикою Агапітом, який
благословив паломників і подарував іконки Архангела Михаїла.

Побували також в парку «Володимирська гірка», де встановлено величезний
пам’ятник князю Володимиру з гравюрою «Хрещення Русі». До слова сказати, що
якраз наближалася 1027-а річниця цієї події і в Києві до неї активно готувались.

В обід учні недільної школи прогулювались Софіївською площею, оглянули
Софійський собор, пам’ятник Богдану Хмельницькому, сучасні споруди готелів.

Відвідали надзвичайно красиву Андріївську церкву, погуляли Андріївським
узвозом.

Веселою і пізнавальною стала екскурсія в Музей води. Діти дізналися про
цінність води як основи життя, про рух води у природі, про водопостачання Києва,
про водозберігаючі рішення. Учні також погралися мильними бульбашками і взяли
участь у вікторині.

Атмосферу безтурботності і дитинства навіяв Ляльковий дім, де діти радо
фотографувалися з казковими персонажами і відпочили біля фонтану.

Побували підбужани і ще в одній святині – Києво-Печерській Лаврі. Припали
до джерел Свв. Антонія і Феодосія, милувались прекрасним розарієм і монументом
засновникам монастиря. На пам’ять про поїздку придбали ікони, ладанки, просфори,
молитовники, сувеніри.

Вечірній маршрут пролягав повз стадіон «Динамо», Хрещатиком та Майданом
Незалежності – мовчазними свідками Революції гідності. Прочани пройшли вул.
Інститутською і молитвою вшанували пам’ять Небесної Сотні.

Літня спека не завадила насолодитися поїздкою, особливо тим, хто був у столиці
вперше. Незабутні враження і хороший настрій гарантовані надовго!

P.S. Щира подяка від батьків та учнів недільної школи організаторам поїздки –
Марії та Ангеліні Альмес. Вони провели надзвичайну підготовчу роботу –
планування туру, розробка маршрутів, бронювання і купівля квитків, замовлення
екскурсій і зустрічі з владикою, організація сніданку, транспорту і розміщення
багажу. Вони проявили себе і як чудові гіди – завдяки їм група пересувалась по
Києву швидко і з цікавими розповідями. Велике Вам спасибі, дівчата!

Іванна Федишин

Пряшівський університет у
рейтингу вищих навчальних
закладів Словаччини займає третє
місце. 21 квітня 2015 р. тут відбувся
захист докторанта Православного
богословського факультету цього
університету Андрія Цебенка,
кандидата історичних наук, магістра
богослов’я,  асистента кафедри
історичного краєзнавства ЛНУ ім.
Івана Франка. Тема докторської
роботи – «Spoloиenskб a sociбlna
иinnoct Pravoslбvnej cirkvi v Иechбch
a na Slovensku (1993 - 2013)».
Врученя докторських та
магістерських дипломів у
Пряшівському університеті за участі
Предстоятеля Православної Церкви
в Чеських землях і Словаччині
Блаженнійшого митрополита
Ростислава (Гонта) відбулося  25
червня. Цього дня диплом доктора
теології (ThDr) отримав п. Андрій
Цебенко, син настоятеля
Мужиловицької Свято-
Михайлівської православної

Паломництво
до Києва

Закінчення 2014-2015 навчального
року у Підбузькій недільній школі

батькам, учням та всім присутнім у
залі підсумкову презентацію.
Зокрема, у якій було розказано про
діяльність та заходи, які відбулись
протягом року у Недільній школі.
Опісля виступу дітей та підсумкової
презентації, усім учням було
вручено сертифікати, у яких
зазначалось, що діти пройшли курс
вивчення Закону Божого 1-ий клас.

На завершення, настоятель храму
Собору св. Іоана Хрестителя, митр.
прот. Іоан Альмес, подякував
батькам та викладачам, які доклали
зусиль та працю для виховання
наших дітей. Також, на території
храму, усі учні та батьки зробили
спільну світлину на пам’ять.

Анастасія Альмес
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Відбувся захист докторської дисертації
у Пряшівському університеті

парафії. Варто відзначити, що
ступінь почесного доктора (honоris
causa) цього університету в 1980 р.
було присвоєно тодішньому
екзархові України, митрополиту
Київському і Галицькому Філарету
(Денисенкові, сьогодні – патріарх
Київський і всієї Руси-України).

прот. Михаїл Цебенко


