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СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО
З приємністю виконую свою

душпастирську місію як владика
Дрогобицько-Самбірської єпархії,
благословлячи часопис на довге,
змістовне і цікаве життя. Нехай зер-
на правди, любові благодатно впа-
дуть на духовний грунт кожної па-
рафії, та кожної людини зокрема і
проростуть щедрими плодами.
Тільки добром і Божою любов’ю
можна долати духовні перешкоди
сьогодення і отримувати в Бога не-
бесну нагороду.

Людина - нерозгадана загадка.
Вона є невичерпною у своїй ду-
ховності, сильною і слабкою, муж-
ньою і боязливою, пізнаваною і не-
розпізнаною, доброю і злою, про
те все одно залишається образом і подобою Божою. В своєму
посланні до солунян, Апостол Павло наголошує, що “...і ваш дух,
і душа, і тіло у всій цілості нехай збережеться непорочно на при-
шестя Господа нашого Ісуса Христа”. (1 Сол. 5:23). А програму
життя людини він рекомендував розвивати навколо життєвої ра-
дості, безнастанного моління та вдячності Богу за все (1 Сол. 5:16-
18). Цілковито, - ці три складники визначають елемент Духа в по-
вному складі людської істоти, в якій душа є основою людини, а
тіло фізичним носієм всього феномену людської істоти. І цей
феномен людини оживотворяється силою Духа Божого, якого
Апостол Павло наказує, ніколи не вгашати (1 Сол. 5:19).

Кожний духовний часопис чи духовна література, несе христи-
янину якесь повчання, мудрість, а якщо в ній висвітлюється Хри-
стові істини і вчення святих отців, думаю читачеві буде цікаво з
такого джерела черпати живу воду - воду, яку Господь дав сама-
рянці.

Хочеться дати для віруючої людини раціональну відповідь на
всі її духовні запитання, докласти багато зусиль про пізнання Цер-
ковного Богослужіння і саму Церкву, як великий навчальний ду-
ховний інститут світового значення для всього людства.

Віруюча людина повинна всією повнотою усвідомлювати свою
присутність в Церкві і приймати активну участь у церковному
житті. Свідомо розуміти свою гріховність і вміти боротися зі свої-
ми спокусами, та виявляти Господу Богу постійну вдячність,
тільки за те, що вона - християнка.

Основним елементом духовності є жива свідома віра - віра,
яка є рушійною силою для добрих справ людини.

Вона, свідома віра,
найбільший скарб,
найперший плід,

без неї мертві всі слова всіх мов,
бо нею Бог і сотворив наш світ,

і викупив його.
Цей плід -любов.

Бува зростає гріх, намов бур’ян,
приносить сум, тривоги, заздрість.

Та Дух Святий у серці християн,
виховує солодку світлу радість.

Дорогий читачу! Розмоіва з Тобою, через сторінки цього ви-
дання є для нас важливою і приємною. Мої прохання й мої наста-
нови керовані Святим Писанням і життєвим досвідом в подаль-
шому через наш часопис, надіюсь принесуть Тобі життєву радість
та духовну користь. Амінь.

Високопреосвященний Яків
Архиєпископ Дрогобицький і Самбірський
«Духовна Криниця», № 1(1) червень 2013

Цього року виходить вже сотий випуск
газети «Духовна криниця».

Вітаю з цією знаменною подією творчий колектив
та усіх читачів! 

Саме завдяки самовідданій праці
співробітників газети, чимало людей от-
римали змогу долучитися до духовних
джерел не лише Львівщини, але й  всієї
України. 

Щиро радію, що традиція друковано-
го слова дала рясний плід і продовжуєть-
ся через ваше видання. Адже донесен-
ня духовно-моральних істин є справою,
яку важко переоцінити. 

Проповідуйте Слово Боже, сійте зер-
на правди і вони неодмінно дадуть ре-
зультат у серцях людей. 

Тож нехай Всемилостивий Господь об-
даровує вас творчим натхненням, мис-
тецьким завзяттям та усілякими блага-
ми. 

Закликаю Боже благословення на усі
ваші добрі звершення! 

Епіфаній, 
Митрополит Київський

і всієї України

У кожному регіоні та місті є свій особливий часопис, який відіграє
характерну роль в житті цього регіону. В нашій єпархії таким літописом є
газета «Духовна Криниця» до думки якої прислухаються, їй довіряють.
Читачі на сторінках видань хочуть мати можливість отримувати якісну і
достовірну інформацію. Все це повною мірою відноситься і до вас.

Наша газета вчить любові і розумінню, щирості і відданості, створює
аннали Релігійної Бойківщини. Приємно, що видання приділяє багато
уваги вченням святих Отців, об’єктивно інформує про духовне життя
Дрогобицько-Самбірської єпархії.

 З нагоди випуску 100  номера часопису щиро вітаю вас і від усієї
душі бажаю всім причетним до видавництва газети «Духовна Криниця»
та її читачам молитовного настрою, духовних здобутків, міцного здоро-
в’я, натхнення, творчих досягнень, благополуччя та добробуту в роди-
нах, Божого Благословення та довгих років життя. 

 Секретар Управління Прот. Андрій Безушко
 Дрогобицько-Самбірської  єпархії

“Зраненій душі
добре слово- ліки”

 (Свт. Григорій
Богослов)

 Ніби й непомітно
пройшов той час, коли в
2013 році, в червні місяці,
з благословення владики
Якова(Макарчука), з
ініціативи та старанням
секретаря Управління
Дрогобицько-Самбірсь-
кої єпархії прот. Андрія
Безушка побачив світ
перший номер газети
“Духовна криниця”- дру-
коване Слово нашої
єпархії. І ось вже 100-ий

номер наш читач тримає в руках. За цей час
дуже багато було зроблено колективом газети,
який очолив прот. Іоан Альмес. Інформаційна
рубрика, вчення святих отців, проповіді, повчан-

Вийшов у світ 100-ий номер газети «Духовна криниця».
З цим ювілеєм сердечно вітаю всіх дописувачів і читачів єпархі-
альної газети. Вже минуло понад вісім років відтоді, як у червні
2013 року з Божої милості та благословення владики Якова було
надруковано перший номер газети «Духовна криниця».

Незважаючи на те, що сьогодні, коли засоби масової інфор-
мації з’являються та зникають так швидко, що часом не залиша-
ють по собі жодної згадки, газета «Духовна криниця» залишаєть-
ся актуальною,  бо є не лише засобом  інформування про життя
єпархії, літописцем її історії, але й змушує задуматись про важли-
ве, пропонуючи нашій увазі духовну спадщину Отців Церкви та
пояснення Святого Письма.

Хочу побажати колективу газети «Духовна криниця» Божої
допомоги, нехай Господь і надалі щедро благословляє вас у цій
духовній праці.

З повагою,
прот. Іоан Альмес

(головний редактор 2013-2019 рр.)

Вітаємо наших колег
з ювілейним номером

1 червня 2013 року вийшов у світ перший номер газети «Духов-
на криниця» ПЦУ Дрогобицько-Самбірської єпархії. Були скепти-
ки які пророкували недовге «життя», але завдяки твердій позиції
архієпископа Якова і відповідального секретаря єпархії о.Андрія
Безушка вона міцно вкоренилася на газетярському полі. Та й най-
головніше, що з кожним номером вона ставала цікавішою. Нині
під склепінням творчої єпархіальної редакції виходить сотий но-
мер. За ювілейними мірками – четвертий за ліком ювілей. Ми
бажаємо примножувати ці ювілеї не тільки у номерах виходу, але
і роках, і дай Боже всім її творцям Многая і благая літа.

З повагою колеги із «Галицької Зорі»,
якій 1 листопада ц.р. «стукне» 82 роки.

ня та багато іншої цікавої тематики, яка напов-
нює наш часопис- це те “добре слово, яке лікує
зранені душі“.

 Слово добре людину звеличує, сповнює ра-
дістю,слово недобре, зле людину пригнічує,
ганьбить. Словом добрим людина оздоров-
люється, піднімається, укріпляється, а злим
словом людина може вбити. І коли таку силу
має слово людське, то тим більше велику силу
має Слово Боже.

 Складаю сьогодні щирі слова подяки колекти-
ву газети “Духовна криниця”,всім, хто бере актив-
ну участь у появі кожного нового номера, хто
своєю працею несе Слово Боже нашим читачам.
Бажаю цьому чудовому колективові здоров’я, нат-
хнення, мудрості і сили для подальшої праці.

 Від щирого серця дякую нашим читачам -
усім, кого зацікавив наш духовний часопис. Ще
багато праці для Вас плануємо, тож нехай ці
плани благословить Господь Бог.

З повагою і подякою, головний редактор
прот. Володимир Городецький
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ЮВІЛЕЙНИЙ 100-ТИЙ ВИПУСК “ДУХОВНОЇ КРИНИЦІ”
Від імені духовен-

ства Дрогобицького
благочиння вітаємо
єпархіальне видання
“Духовна криниця” з
ювілейним випуском!

За роки свого існу-
вання було видано чима-
ло духовно-про-
світницьких статей, які
були корисними та зба-
гатили життя читачів.

Щиро зичимо ре-
дакції газети і надалі
гідно продовжувати
вікові духовно-про-
світницькі традиції. Хай
Милосердний Господь
допомагає вам у цій
справі та надихає на нові звершення.

Благочинний Дрогобицького благочиння
прот. Ігор Пулик

***
Від імені духовен-

ства та вірних Мостись-
кого благочиння вітаю

редакційну колегію
єпархіальної газети

“Духовна криниця” з
виходом ювілейного

100-го номера.
Господь наш Ісус Хри-

стос сказав:”Прийдіть до
Мене, усі струджені та об-
тяжені, і Я заспокою
вас!”(Мф.11,28). На сто-
рінках нашого єпархіаль-
ного часопису звучить
справжнє Слово Боже, яке
заспокоює, розраджує у
різних складних життєвих
обставинах, дає вказівки
та орієнтири для справж-
нього духовного життя православного християнина.

Бажаю колективу редакції газети “Духовна крини-
ця” творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії,
міцного здоров’я, нових цікавих тем, наполегливості в
досягненні нових висот на ниві духовно-просвітниць-
кої праці. Божого благословення, Покрову Божої Ма-
тері, заступництва святих угодників Божих у служінні
Слову і словом!

Благочинний Мостиського благочиння прот.
Ярослав Качмар

***
Сотий номер газети

“Духовна криниця”-
це поважна подія в
житті нашої єпархії.

Кожний випуск газе-
ти дає нам можливість
ознайомитись з релігій-
ним та духовним жит-
тям численних парафій
єпархії. Газета активно
висвітлює роль священ-
ників-волонтерів, які пе-
ребувають на передо-
вих рубежах захисту
нашої Вітчизни. Газета
прекрасно підкріплю-
ється чудовою фотоілю-

страцією життя єпархії.
З божою поміччю так і надалі триматись нашому

духовному часопису.
Благочинний Стрийського благочиння

прот. Йосиф Дорошевич
***

Сердечно вітаю
редакцію  єпархіального
часопису і всіх читачів

газети
“ Духовна криниця”

з ювілейним 100-тим
номером часопису!

Нехай ці спасительні і по-
вчальні істини, які глибоко
западають в серце кожного
читача, додають і утверджу-
ють у всіх нас віру, надію і
любов до Господа Бога і на-
шого ближнього.

Зичу невичерпної
енергії, натхнення у не-
втомній праці і Божого бла-
гословення!

З повагою і братерською любов’ю Яворівське бла-
гочиння.

Благочинний Яворівського благочиння
прот. Назарій Дадак

***
З нагоди випуску

100-го номера нашої
єпархіальної газети
“Духовна криниця“
духовенство та вірні

Турківського благочин-
ня щиро вітають

редакційний відділ
єпархії, який плідно

трудиться на видавни-
чому поприщі нашої

газети.
Нехай Господь наш

Ісус Христос щедро бла-
гословляє плоди  Вашої
творчої праці, кріпить
Ваші духовні та фізичні сили. Бажаємо Вам у здоров’ї
та натхненні надалі плідно трудитися у видавничому та
просвітньому винограднику Господньому. Многая і
благая Вам літ!

Благочинний
Турківського благочиння прот.Роман Кавчак

***
Шановна

редакціє та читачі!
Від імені духовен-

ства та мирян Самбі-
рського благочиння
сердечно вітаю ре-
дакційний колектив
нашого єпархіально-
го часопису «Духов-
на криниця» і всіх
його читачів з наго-
ди цього першого,
історичного, такого
значущого ювілею –
виходу 100-го номе-
ра!

Кажуть, що в наш
час науково-техніч-
ного прогресу, де
інформація подаєть-
ся майже зі швидкі-

стю світла, друковані засоби начебто втратили свою ак-
туальність. Сучасні гаджети замінили собою друковані
видання. Але не так все просто. Все має свою цінність.
Подивімось з іншого боку – по своєму звучать музичні
інструменти класичні: фортепіано, гітара, скрипка…, і
по своєму звучать електронні музичні інструменти, ці
ж: фортепіано-синтезатор, електрогітара, чи електрос-
крипка… Тому і слово, передане на папері – по своєму,
особливо передає цінність Слова Божого для наших
читачів різного віку.

Ми переконані, що читаючи наш часопис, ми й на-
далі будемо отримувати найбільш повну й актуальну
інформацію з життя нашої єпархії. Памятаймо слова
святого апостола Павла: «Слово Боже живе і дієве, та
гостріше від усякого меча двосічного: воно проникає
до розділення душі й духу, суглобів i мізків, i судить по-
мисли й наміри сердечні» (Євр. 4:12).

Бажаємо редактору о. Володимиру Городецькому
та всій редакційній команді Божого благословення у
праці та нових духовних звершень на ниві сіяння Слова
Божого!

З молитовним побажанням,
Самбірський благочинний о. Микола Бухній

***
Від щирого серця

вітаю редакційний
колектив газети

«Духовна Криниця»
із визначним та

важливим ювілей-
ним 100 –тим

випуском. За цей
період видання
пройшло досить

важливий і впевнен-
ний шлях, з номера в

номер карбуючи
літопис становлення

та розвитку духов-
ності нашої церкви.

Тому сердечно ба-
жаю редакційному
колективу Дрого-
бицько -Самбірської
єпархії Божого благо-
словення, духовних та

фізичних сил для нелегкої та потрібної праці, надалі та-
кого переконливого слова, духовності, читацького виз-
нання, натхнення й невпинного руху вперед у важкій
праці проповіді істини Божої!

Нехай Ваша праця процвітає та збагачується на Сла-
ву Божу! 

Миколаївське благочиння 
Благочинний Миколаївського району

прот. Борис Ляхович 

Від Старосамбірсь-
кого благочиння щирі
вітання редакційному

відділу єпархії із
ювілейним 100-им

випуском єпархіаль-
ної газети “Духовна

криниця”. Нехай
Всемилостивий

Господь зміцнює Ваші
духовні і фізичні сили,

надалі приносити
труди через слово

Боже на благо нашої
єпархії і українського
православного народу!

СЛОВО БОЖЕ – ЦЕ ІСУС

Летить буйний вітер полем
Усі квіти нахиляє,
Вмить загляне на вершину –
Сонце вітер привітає.

Знову день новий настане –
Все на світі оживає:
Пташка високо летить,
Дзвін у Храмі заспіває.

Сповістить про благу звістку,
Щоб до Храму всі збирались,
Своє серце відчинили,
В одежу нетління зодягались.

Бо Ісус – це мудре слово,
Він зажди усіх знаходить.
Його слово, як цей вітер –
То летить, то світом ходить.

Віднайде кожну хатинку,
На край світу попрямує.
Тож «Блаженна» ця людина
Котра не бачить та почує.

Ох! Яка то благодать
Бачити й нераз читати,
Усі розумні Господні слова
До Душі собі складати.

Ти складаєш, як зернини,
Хтось посіяв – ти збираєш.
Щире слово з Душі ллється –
На майбутнє залишаєш.

За невтомну щиру працю
Та слова, як ці дзвіночки.
Райським садом ти пройдешся
Заглянеш, мабуть, у всі листочки.

8 років – добра нива
Райськими плодами нас годує,
А Владика – добрий пастир
Поруч йде овець рахує.

Ось десяток, знову десяток,
Сотий, щоб не загубився
Своє серденько відчинив –
Святим Духом наповнився.

Щоби спраглі приходили
Благодать святу черпали.
Як ці добрі діти в Батька
Віру свою шанували.

Сійте мудро сіячі
Та щоб слово вагу мало.
Слово Боже – це Ісус,
Україну оберігало.

 05.10.2021
 о. Богдан Федак

***
Шановний колективе часопису

“Духовна криниця”!
У зв’язку з виходом ювілейного

номера вашої газети, православні
християни Жидачівського благо-
чиння вітають вас з цією, насправді,
важливою і знаменною подією в
житті вашого колективу.

Одночасно з тим, висловлюємо
щиру подяку за вашу велику і ва-
гому працю і той вклад, який вно-
сите на ниву духовної просвіти.

Особлива подяка за розповсюд-
ження духовної спадщини Церкви,
а також за висвітлення сьогоденного життя Церкви, а саме,
Православної Церкви України і Дрогобицько-Самбірсь-
кої єпархії, зокрема.

Бажаємо вам мудрості та врівноваженості у підборі
тематичного матеріалу і підготовки його до друку, а ва-
шим дописувачам- творчої наснаги і вдосконалення в
написанні своїх творів.

Нехай ваша спільна праця стане “джерелом тієї води,
що тече в життя вічне”(Ін.4,14), де б знаходили спасіння
духовно спрагнені людські душі.

Благочинний Жидачівського благочиння
прот.Стефан Гарасимів

***
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ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

4 квітня 2014 року керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією архієпископ Яків
у супроводі секретаря єпархії протоієрея Андрія Безушка та голови єпархіального
відділу духовно-патріотичного виховання у зв’язках зі Збройними Силами священика
Ярослава Фабіровського, здійснив пастирську поїздку до військової частини А-3913
(7-й окремий Бреславльський полк армійської авіації), що дислокована у м. Новий
Калинів Самбірського району. Свій візит, у зв’язку з останніми подіями в нашій дер-
жаві, Владика присвятив наданню фінансової допомоги військовим. За повідомлен-
ням офіційного сайту Міністерства Оборони України, Архієпископ Української Пра-
вославної Церкви Київського Патріархату Яків благословив виділення благодійної до-
помоги військовій частині армійської авіації. Спільними зусиллями Церкви та особово-
го складу частини вдалося відремонтувати та поставити на крило 5 гелікоптерів Мі-24.

Командування військової частини армійської авіації висловило вдячність Церкві та
мирянам Української православної церкви Київського патріархату за надану допомо-
гу для зміцнення бойової спроможності Сухопутних військ Збройних Сил України

(http://www.mil.gov.ua/ index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=33408).
Владика Яків зустрівся з начальником штабу, першим заступником командира

військової частини підполковником Галицьким Володимиром Остаповичем, якому
особисто передав кошти, а також з начальником центру авіації та протиповітряної
оборони — заступником командувача військ оперативного командування «Північ»
полковником В’ячеславом Шамком. Після цього Владика відвідав військовий аерод-
ром, де ознайомився зі станом вертольотів, побував у ТЕЧі (технічно-експлуаційна
частина), зустрівся з військовими, які несуть варту на сторожі Батьківщини, помолив-
ся за Україну і її Збройні Сили у капеланській каплиці св. вмч. Димитрія Солунського,
яка розташована на території частини.

На запрошення настоятеля парафії св. рівноап. вел. кн. Володимира м. Новий Ка-
линів священика Ярослава Фабіровського архієпископ Яків відвідав новозбудований
парафіяльний храм. Ознайомившись зі станом будівництва храму, охоче поспілкував-
ся з парафіяними, благословив дітей парафіяльної недільної школи та побажав усім
гідно пройти шлях спасительного посту.

На завершення свого перебування у м. Новий Калинів Владика Яків відвідав мемо-
ріальний комплекс Бойової Слави, що розташований біля храму, де віддав шану загиб-
лим у війні в Афганістані, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, загиблим вої-
нам-миротворцям.

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

«Духовна Криниця», № 4(11) квітень 2014

Візьміть корінь терпіння та насіння смиренності, додайте порівну плодів прощен-
ня та самопожертви. Не забудьте кілька суцвіть вдячності, а також пагони лагідності.
Подрібніть стебла поміркованості та стриманості, додайте квітів доброзичливості.
Розітріть на порошок усі незгоди, а наприкінці не забудьте про пелюстки мудрості.
Вкиньте все це у каструлю совісті, залийте сльозами покаяння, підігрійте вогнем
любові й настоюйте в серці протягом усього життя.

Вживайте кожного дня! Будьте здорові!
(за матеріалами газети “Добрий лікар” №10, 2012 р.

підготував ієрей Іоан Голуб)
Один старець зайшов до лікарні і спитав:
- Чи є у вас ліки від гріха?
-Є, - відповів йому лікар, - ось рецепт:
1. нарий коріння послуху;
2. назбирай квіток душевної чистоти;
3. нарви листя терпіння;
4. набери квіток щирості;
5. усе це висуши постом утримання;
6. поклади в каструлю добрих справ;
7. додай води покаяння
8. посоли сіллю братолюбства;
9. додай щедрот подаяння
10. в усе поклади порошок покірності;
11. і смиренності;
12. приймай по три ложки в день страху Божого;
13. не упивайся вином перелюбу;
14. одягайся в одяг справедливості;
15. не входь у пустослів’я, а то застудишся, захворієш гріхом знову.
Такий незвичний рецепт склала у 1920-му році монахиня Шамондинського мона-

стиря. Рукопис зберігся у схимомонахині Серафими.
«Духовна Криниця», № 2(9) лютий 2014

ЛІКИ ВІД ГРІХА

Вифліємський вогонь у Крама-
торськ привезли українські скаути -
пластуни - зі Слов’янська. Перш ніж
потрапити до нас, вогонь Миру про-
робив чималий шлях.

Полум’я Вифлеємського Вогню
запалюється від Незгасимої лампа-
ди в гроті православної Базиліки
Різдва Христового у Віфлеємі на уро-
чистій службі у присутності священ-
нослужителів усіх християнських кон-
фесій. Потім світильник з Вифлеємсь-
ким Вогнем доставляється до
Австрії. І вже звідти він починає свій
шлях по Європі і всьому світу в по-
хідних лампах скаутів. Своєрідною
естафетою Вифлеємский Вогонь пе-
редається з країни в країну, з рук в
руки, з католицьких костелів у право-
славні храми, зі скаутських штаб-
квартир до домашніх лампадок віру-
ючих.

Урочистий захід передачі Вогню
Миру краматорській громаді пройшов
у приміщенні Дитячої центральної
бібліотеки ім. Пушкіна, де зібралося
чимало людей, щоб побачити цю
подію на власні очі. Серед них були
присутні представники облдержадм-
іністрації та збройних сил України, а
також священники різних конфесій.

Після вступного слова представ-
ників ПЛАСТу Вифлеємський вогонь

8 ГРУДНЯ ДО КРАМАТОРСЬКА ПРИБУВ
ВІФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ

запалили в Краматорську, після чого
присутні здійснили спільну молитву.
Кожен бажаючий міг взяти свічку і
віднести його до себе додому. На-
прикінці урочистої частини заходу
Вифлеємський вогонь був переданий
в обласну державну адміністрацію і
військовим зі штабу АТО. Така поваж-
на місія була ввірена секретарю Дро-
гобицько-Самбірської єпархії прот.
Андрію Безушку, депутату дрогобиць-
кої районної ради Володимиру
Стецівці, приватним підприємцям Ро-
ману Гуняку та Ігорю Грому, які в цей
час перебували у Краматорську з во-
лонтерським візитом.

При передачі чудодійного вогню
сталася цікава, чудова річ: саме в той
час, як слов’янські скаути передава-
ли вогонь Миру в руки краматорсь-
ким пластунам, у когось з присутніх
задзвонив телефон. Мелодією дзвінка
виявився Гімн України, який тут же,
спонтанно, підхопили всі присутні в
бібліотеці і проспівали його від почат-
ку до кінця.

Сподіваємося, що Вифлеємський
вогонь Миру принесе мир і на нашу
землю!

Прес-служба єпархії
«Духовна Криниця»,

№ 12-01(19-20)
грудень-січень 2014-2015

Освячення хреста біля військового намету-каплиці

Вефлеємський вогонь для військових

Вефлеємський вогонь у наметі наших військових

Найбільш цікаві події, що мали місце на сто-
рінках газети впродовж 8 років, ми продублюємо

знову. Адже хтось із читачів з певних причин не був
ознайомлений з ними. Водночас сподіваємося, що
ці публікації надихнуть до співпраці із газетою тих

парафіян, які дружать зі словом.
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ЧЕРГОВА ПОЇЗДКА ДУХОВЕНСТВА ЄПАРХІЇ НА СХІД УКРАЇНИ
З благословення архи-

єпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова духо-
венство єпархії активно
надає гуманітарну благо-
дійну допомогу та душпас-
тирську опіку воїнам Зброй-
них Сил України, доброволь-
чих батальйонів, які служать
на Сході нашої держави у
зоні проведення АТО.

У лютому делегація від
Дрогобицько-Самбірської
єпархії у складі секретаря
єпархії священика Андрія Бе-
зушка, голови єпархіального
відділу духовно-патріотично-
го виховання у зв’язках зі
Збройними Силами та інши-
ми військовими формування-
ми України священика Ярос-
лава Фабіровського (м. Новий
Калинів) та настоятеля па-
рафії с. Чайковичі Самбірсь-
кого благочиння священика
Василя Поповича відвідали
військовий підрозділ з
Львівщини, що дислокований
у м. Краматорську Донецької
області, над яким духовно оп-
ікується Дрогобицько-Самб-
ірська єпархія.

Під час поїзди військовим
передано чергову благодійну
гуманітарну допомогу від
єпархії, зокрема: тепловізор
вартістю понад 70 000 грн.,
бінокль для десантників,
продукти харчування і теплі
військові форми (від парафії
свт. Миколая с. Нагуєвичі
Дрогобицького благочиння).
Додатково від парафії с. Чай-

ковичі на прохання воїнів
акуплено і передано військо-
вим цифрові тюнери Т2 (32
канали) для перегляду теле-
передач, машинки для
стрижки волосся, інстру-
менти для ремонту автомо-
більної техніки та інше. Че-
рез волонтерський центр
церкви св. кн. Володимира
м. Новий Калинів Самбірсь-
кого благочиння, за сприян-
ням священика Леоніда Го-
родиського, настоятеля па-
рафії с. Луки та допомоги
парафії с. Мала Білина Сам-
бірського району, передано
воїнам-захисникам 35 поси-
лок із продуктами харчуван-
ня, теплим одягом, мийними
засобами, засобами гігієни,
а також листи від дітей Лу-
ківської та Малобілинської
шкіл.

Під час перебування у Кра-
маторську священики щодня
звершували ранкові та вечірні
молитви у каплиці, яка змон-

тована з військового намету
та облаштована для належно-
го звершення богослужіння в
польових умовах.

8 лютого у Неділю про
блудного сина у військовій
каплиці була відслужена Бо-
жественна Літургія та водо-
святний молебень. Богослу-
жіння очолив священик
Ярослава Фабіровський. Під
час літургії священик Василь
Попович виголосив про-
повідь на тему недільного
євангельського читання, а
секретар єпархії отець
Андрій Безушко закликав
усіх присутніх до посиленої
молитви за мир в Україні та
якнайшвидше припинення
війни і побажав усім воїнам
щасливо повертатись додо-
му живими та здоровими.
Отець Андрій окропив освя-
ченою водою усіх присутніх
й помазав святим єлеєм.
Після завершення Літургії
собором духовенства освя-

чено військову техніку та
намети - місця проживання
воїнів.

За час перебування в зоні
АТО священнослужителі
радо спілкувались із військо-
вими та духовно перейма-
лись їхніми проблемами.

10 лютого священики ста-
ли свідками обстрілу бойо-
виками головного штабу
АТО та м. Краматорська з
300-міліметрових реактив-
них систем залпового вогню
«Смерч» з району населено-
го пункту Горлівка. Снаряди
потрапили у летовище, а та-
кож у приватний сектор на
околицях міста Краматорсь-
ка. За повідомленням прес-
центру АТО дані боєприпа-
си знаходяться на озброєнні
ЗС Російської Федерації.
https://www.youtube.com/
watch?v=oLCpwi93np4

За повідомленням сайту
Президента України (http://
www.president.gov.ua//news/

32224.html), внаслідок арти-
лерійського обстрілу Крама-
торська, зокрема житлових
кварталів та головного шта-
бу АТО загалом постражда-
ло 64 особи (29 військових та
35 цивільних). З них 16 лю-
дей загинуло. Серед тих, хто
залишився живим, 10 — важ-
копоранені. За даними СБУ,
кількість пошкоджених об-
стрілами будинків сягає 41.

Нехай Господь Бог бере-
же Україну й усіх захисників
держави нашої!

Слава Ісусу Христу!
Слава Україні!
Інформація відділу

духовно-патріотичного
виховання у зв’язках зі
Збройними Силами та

іншими військовими
формуваннями України
Дрогобицько-Самбірсь-

кої єпархії

«Духовна Криниця»,
№ 3(22) березень 2015

ОСВЯЧЕННЯ МЕДИЧНОГО АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ
БІЙЦІВ АТО З ПОЛКУ«АЗОВ»

На зборах духовенства перед Воскресінням
Христовим звернувся до служителів п. Воло-
димир Боднар із проханням, щоб придбати са-
нітарний автомобіль для полку Азов, бо під час
наступу бойовиків на Широкіне було втрачено
багато техніки. І всі священики одноголосно
підтримали це прохання. Також було письмове
звернення Ігоря Роздобудько (позивний Пєчкін)
заступник начальника медичної служби ОЗСП
Національної гвардії «Азов» Благочинному
Іоану Білику, духівництву та мирянам Старо-
самбірського району.

Шановні друзі!
Медична служба полку «Азов» просить ва-

шого сприяння у придбанні автомобіля мар-
ки «Фольксваген» моделі «Транспортер Т4»
для потреб медичної служби полку, зокрема
для медичного обслуговування бійців у зоні
антитерористичної операції.

На прохання зголосилися парафіяни та священ-
ники, кожен прагнув пожертвувати, щоб підтри-
мати наших воїнів. Бажання зберегти людські
життя об’єднало всіх вірян.

Благочинний прот. Іоан Білик порадившись із
азовцем Старосамбірщини Володимиром

Боднаром почали пошук військового медично-
го автомобіля. Така машина на передовій справді
необхідна. На її долю ляже доставка поранених
із поля бою до мед закладу чи реанімобіля.

У четверту неділю після Пасхи благочинний
прот. Іоан Білик, прот. Ярослав Грица, прот. Бог-
дан Лернатович, прот. Дмитро Яворський, прот.
Ігор Дудик, свящ.Іван Білик та свящ. Василь
Мушинський у м. Старий Самбір біля храму свт.
Миколая освятили придбаний автомобіль, окро-
пили свяченою водою і прапор батальйону Азов.
Звернувся із повчальним словом до парафіян о.
Ярослав де наголосив, що іде війна на сході Ук-
раїни проти агресора і ми не повинні буди байду-
жими, а також брати участь у цій боротьбі проти
ворога допомагаючи один одному як матеріаль-
но так і духовно, бо в єдності сила народу і пере-
мога. Також благочинний прот. Іоан подякував

парафіянам і всім парафіям району за жертовність,
окрема подяка братам Михаїлу та Миколаю Га-
галовичам, які пригнали авто з Німеччини та вне-
сли свою фінансову лепту в оплату і ще підприє-
мець Тарас Фляк, який займався покраскою авто.

У свою чергу лікар полку Азов Володимир
Боднар подякував за цей подарунок і сказав, -
краще б це автомобіль не знадобився, для чого
він призначений. І зізнався, що як він, так і бійці
відчувають себе в безпеці завдяки щоденним
молитвам о.  Івана, який вже довгий час
скріпляє їх у вірі й надії. Це не перша допомо-
га бійцям батальйону Азов, від початку війни
допомагає православна громада району фінан-
сами, ліками, одежею, обмундируванням і мо-
литвою. Тому вони вірять, що й освячений ав-
томобіль минатимуть ворожі кулі та він спасе
життя багатьом солдатам. Парафіяни зі
слізьми на очах та вірою у серці на світлу пе-
ремогу відправляли санітарну машину на схід.
Священнослужителі благословили бійців на
щасливу дорогу.

свящ. Іван Білик
«Духовна Криниця»,

№ 6(25) червень 2015

ВІДКРИТТЯ
СВЯТОДУХІВСЬКОГО
ХРАМУ У С.РІПЧИЦІ
ДРОГОБИЦЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ
Наше невеличке село чекало на цю подію ба-

гато років. Як і всі мої односельці, я з трепетом
переступала поріг новозбудованого храму і з
надією в серці промовляла: «ще недовго,ще не-
багато, он як вправно у нас все виходить.»

І, нарешті, урочистий день настав. Освячення
храму 2 серпня стало справжнім святом, вели-
кою подією для всієї громади, що йшла до цього
дня довгих 24 роки . Місце під храм було освяче-
не в далекому 1991 році 8 серпня єпископом Чер-
нівецьким і Буковинським Данилом (Ковальчу-
ком).

Незабутні емоції огортають кожного, хто з чи-
стим серцем і світлими думками приходить до
святині. Мир і спокій, велич і радість - суміш різних
почуттів клубочком стискає горло: моє маленьке
рідне село дочекалося !

Чудова архітектурна ідея відомого українсько-
го архітектора Петра Сметани - церква у формі
розгорнутої пелюстки хреста - ожила. Пам’ятаю,
ще дівчинкою бачила перші світлини проекту цер-
кви і захоплено думала, якою ж гарною вона буде,
і ось тепер, я стою і бачу це диво на власні очі.
Любуюся чистим ликом святих, осяйною позоло-
тою іконостасу, дивовижним візерунком світиль-
ників. Величним спокоєм дихає купол, а особли-
во тоді, як крізь маленькі вітражі проникають со-
нячні промені... Тут людська душа і справді може
піднятись до неба.

Піднесено і урочисто відбувся чин освячення
храму, який здійснив архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків (Макарчук). Потім у новоос-
вяченій церкві відбулося перше Архиєрейське
Богослужіння.

Продовження на 5 стор.
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Навіть наш сільський хор у цей день звучав по
особливому велично і радісно. Адже від церков-
ного співу залежить стан душі і молитва кожної
людини. Тихе умиротворення було помітним на
обличчях жінок і чоловіків, бо Господь у цей день
щедро пролив свою благодать на всіх присутніх, і
кожне серце було вислухане.

Повчальну і актуальну проповідь по заверше-
ню Богослуження виголосив о. Ігор Пулик ,декан
Дрогобицького деканату звертаючи нашу увагу
на те ,що в тяжкі для України часи ми спромогли-
ся а любові та єдності завершити розпочате діло,а
Господь Благословив цю велику працю ,бо для
кожного села храм є найважливішим місцем,його
окрасою,осередком духу і сили,місцем,куди ми-
ряни приходять, аби розпрощатися із своїми біда-
ми і труднощами ,аби в любові і вдячності про-
славляти величні творіння Господа Творця.

Надовго запам’ятаються парафіянам і прихо-
жанам проникливі слова Владики Якова про те,
що людина приходить у цей світ, щоби вдоскона-
люватись І своїми вчинками прославляти Госпо-
да Ісуса Христа, «Вашим великим виявом любові
віри стало освячення новозбудованого храму. Хо-
четься вірити, що ніколи не заросте стежка до свя-
тині. Адже світло храму стає світлом всередині кож-
ної людини. Любові, покори і терпіння вам, дорогі
брати і сестри у Христі, дотримання Божих запові-
дей і чеснот, Божого благословення всім вашим ро-
динам.»

О. Роман завжди був і є тим особливим свя-
щеником, слова якого, як зерно, падають у кожну
родючу душу. Мудрі впевнені очі, чітка виважена
мова, строгі і чисті слова - все це не залишало
байдужим жодне серце, і люди йшли, залишаючи
хатню роботу, аби хоч якось долучитись до буді-
вництва. Хто чим міг тим прикрашав стіни свя-
тині: совісною працею, щирою пожертвою, рев-
ною молитвою. А о. Роман ніколи не втомлював-
ся повторювати слова, які Давали надію і віру
багатьом людям: «Храм—це всі Ви» — промов-
ляв Він,залишаючись назавжди у серці кожного
парафіянина,чи то великого,чи малого отим
справжнім «світлом для світу».

Щасливий голос о. Романа з ноткою зворуш-
ливих сліз,розчулив багатьох людей. Адже важ-
кий тернистий шлях завжди веде лише до зірок.
Тепер ці зорі сяють у куточках його очей.

Отець-настоятель щиро подякував Владиці
Якову,собору священиків,парафіянам,всім тим,х-
то прислужився до

будівництва храму, за їхню щиру працю, пожер-
тви та спільну молитву на Славу Господа Отця. З
любов’ю і трепетом приймали нагороди з рук
Владики всі ті, хто своєю працею втілив найбіль-
шу мрію Ріпчиць.

На завершення цього торжества громада на
знак любові і вдячності привітала свого настоя-
теля о.Романа і подарувала йому цінний подару-
нок Хрест з оздобами.

Ісус Христос сказав «.. .і на скелі оцій побудую
Я Церкву Свою,- і сили пекельні не переможуть
її» (Мф.16,17- 18). Тож давайте у щирій молитві і
каятті підтримувати світлий, чистий вогонь лю-
бові наших душ, давайте ревно молитися за про-
щення гріхів,за здоров’я і благополуччя,за мир і
спокій нашої неньки України.Нехай світло Хрис-
тове і сила Духа Святого перебуває посеред на-
с,бо ми справді виходимо іншими з цього Божого
Дому Істини і Любові.

Галина Кобільник
«Духовна Криниця»,

№ 9(28) вересень 2015

ВІДКРИТТЯ
СВЯТОДУХІВСЬКОГО
ХРАМУ У С.РІПЧИЦІ
ДРОГОБИЦЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ
Продовження. Початок на 4 стор.

ВЛАДИКА ЯКІВ ОСВЯТИВ ХРАМ У САМБОРІ
У величне свято Різдва Пресвятої Владичиці

Нашої Богородиці і Приснодіви Марії, настав уро-
чистий і радісний день для нашої громади храму
архідиякона Стефана що в м. Самборі. Дорослі і
діти поспішають із радістю і гарним настроєм до
храму, щоб згідно традиції пишним короваєм зустр-
іти високопреосвященішого владику Якова - архіє-
пископа Дрогобицького і Самбірського.

На подвір’ї храму владику зустрічала церковна
громада, а юні прихожани у вишиванках та з віршо-
ваними творами вітали

Архієрея. При вході у Церкву владику Якова зу-
стрічає настоятель Храму прот. Андрій Кубай а
також запрошені священики і від імені громади про-
сить піднести архіпастирські молитви за увесь на-
род, парафіян та гостей свята. Перед початком
літургії звершується освячення престолу а також
іконостасу. Потім у новоосвяченій церкві відбуло-
ся перше Архієрейське Богослужіння. Легко, з ду-
ховним натхненням відправляється Літургія і ме-
лодійно переливається у новозбудованому Храмі
під чарівний супровід церковного хору. В очах при-
сутніх відблиски радості. Надзвичайно щасливі по-
переду стоять діти, яких владика під час літургії
причастив дарами. В цей день розділити радість
свята прибули прот. Микола Бухній (декан Самбі-
рського благочиння ), прот. Микола Юзич , прот.
Михайло Демків, прот. Володимир Марцинів, прот.
Роман Сікотинський, прот. Іван Сас, прот. Юрій
Баса, прот. Ростислав, прот. Михайло Гаврилів,
протодиякон Іван. Молитви духовенства, спів хору
а також молитва віруючих злилися у єдине про-
хання до Бога за мир і добробут у суспільстві.
Повчальну проповідь виголосив о. Микола Бухній
наголошуючи на основу свята, підкресливши що
народження Пресвятої Діви Марії принесло радість
не тільки її батькам, але й усьому християнсько-
му світові. Сьогодні радіє земля, бо Сам Господь
серед людей, які зв’язані путами гріха, промислом
Божим приготував для себе оселю - Діву Марію.
Ставши достойною прийняти Господа у пречисте
лоно своє, Пресвята Діва Марія перевищує все

живе на небі і на землі, а тому Церква величає її як
«чеснішу від херувимів, і незрівнянну славнішу від
серафимів». У народженні Пресвятої Богородиці
яскраво виявилася премудра воля Божа. На-
прикінці богослужіння з привітальним словом до
громади та настоятеля храму звернувся владика
Яків нагородивши грамотою від Святійшого Філа-
рета Патріарха Київського і всієї Руси - України. У
свою чергу настоятель храму о. Андрій подяку-
вав владиці і духовенству, які прибули на це свято і
побажав їм мудрості, сили, наснаги, мужності і на
далі успішно працювати на Христовій ниві на бла-
го Церкви. А також настоятель звернувся до па-
рафіян і привітав їх зі святом, подякувавши зазна-
чив що завдяки їх працею збудований і оздоблений
цей храм. На завершення цього торжества грома-
да на знак любові і вдячності привітала свого на-
стоятеля о. Андрія. Після святкової літургії, гро-
мада усіх щиро пригощала печивом та солодоща-
ми. Парафіяни храму щиро висловлюють свою по-
дяку, та зичать всім здоров’я на довгі і щасливі роки.

Прот. Андрій Кубай
Настоятель храму першом. Архідиякона

Стефана м Самбір
«Духовна Криниця»,

№ 10(29) жовтень 2015

Кожного року в неділю свя-
тих отців у всіх храмах за Бо-
жественною Літургією читаєть-
ся уривок Євангелія від Матфея,
у якому описаний родовід Ісуса
Христа. У родоводі Христа,
окрім його матері Марії, згаду-
ються й інші чотири жінки, а
саме: Фамар, Рахав, Руф і
Вірсавія - жінка Урії.

Жінки у єврейському суспільстві ніколи не зга-
дувалися у родоводі, бо його завжди було прийня-
то вести по чоловічій лінії, через те, що жінка не
мала юридичних прав. На неї дивилися не як на
людину, а як на річ. Вона була власністю батька
чи чоловіка, адже жінка успадкувала від своєї пра-
матері Єви не тільки усвідомлення свого реаль-
ного становища після гріхопадіння, але й усе те
нечестя, що спричинило гріхопадіння, а водночас
усе, що було навіяно їй змієм-дияволом.

То хто ж були ці жінки і для чого вони згаду-
ються у родоводі Спасителя?

Перша жінка - Фамар. Вона була невісткою
Юди, проте її чоловік помер, і тоді Юда віддав за
неї іншого сина, який також помер. Після того Юда
не віддав за неї свого третього сина через те, що
боявся його смерті. Вона, знаючи, що виріс цей
син його Шела, вдалася до хитрощів, бо хотіла
народити дитину, і обманом завагітніла від свек-
ра свого. Але була настільки хитра, що взяла від
нього речовий доказ, що була з ним, а він віддав
їй те, що вона просила в нього, бо не підозрював,
що це була його невістка.

Другу жінку з родоводу Ісуса Христа Святе
Письмо називає прямо блудницею. Навіть у Но-
вому Заповіті апостол Павло, коли говорить про
велику кількість свідків, ставить її ім’я поряд із
іменами патріархів та мучеників Господніх:
«Вірою Раав, блудниця, з миром прийнявши
підглядячів (та ПОВІВШИ їх ІНШОЮ дорогою), не за-
гинула з невірними» (Євр. 11, 31). Через те, що її
будинок був на такому особливому місці, то відра-
зу привернув увагу вивідувачів. Раав переховала
їх, бо вона твердо повірила у їхнього Бога.

Третій жінці з Господнього родоводу - Руфі, ос-
танній суддя, пророк Самуїл присвятив цілу книгу,

ЖІНКИ У РОДОВОДІ ІСУСА ХРИСТА
яку назвав її іменем: «Книга Руфі».
Руф була сміливою і впевненою
жінкою. У ті часи шлюб був зав-
часно обумовленою угодою, а чо-
ловіки мали беззаперечне право
самі вибирати собі дружину. Тоб-
то, навіть важко уявити собі ситуа-
цію, у якій опинилася Руф: вона була
бідною вдовою, збирачкою ко-
лосків, чужоземкою. Вона прогоду-

вала себе і свою свекруху, завдяки колоскам, які
збирала на полі одного чоловіка, Вооза, який зго-
дом одружився з нею. Прекрасна чужоземка ста-
ла жінкою багатого землевласника. Завдяки зу-
силлям і вірі вона досягла майже неможливого.
Ця велика любов молодої і вродливої невістки до
своєї старшої і розумної свекрухи принесла щас-
тя і радість обидвом сторонам.

Четверту жінку родовід Ісуса Христа не нази-
ває іменем, а просто жінкою Урії: «Давид цар по-
родив Соломона від дружини Урієвої» (Мф. 1, 6).
Це була Вірсавія, дружина хіттеянина Урії, одно-
го з найхоробріших Давидових воїнів, який у той
час був на війні разом з Йоавом. Вірсавія спові-
стила Давида, що вона вагітна. Після цього Да-
вид посилає Урія на вірну смерть, і забирає Вірса-
вію до себе.

Хоч і Фамар була в незаконних стосунках зі
своїм свекром, Рахав була блудница, Руф - чужо-
земка, а Вірсавія, жінка Урії - перелюбна жінка,
проте, євангелист включив і цих жінок до родово-
ду Ісуса Христа, щоб показати, що Христос не
соромиться вийти від таких предків, із яких один
народився від незаконних стосунків, другий від
блуду, третій від чужоземки, четвертий від пере-
любу. Беззаконня предків не шкодить добру.

Якраз цим апостол звертає увагу, що Месія
прийшов на землю не тільки виключно заради
спасіння богообраного єврейського народу, як це
вони собі уявляли, а заради всіх народів. Спаси-
тель приймає всіх, хто приходить до Нього. Він
не нехтує ані язичниками, ані блудницями, а «прий-
шов днесь із небес, щоб спасти люд Свій увесь».

Володимир Венгрин, студент ЛПБА
«Духовна Криниця»,
№ 01(56) січень 2018
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У Києві 15 грудня 2018
року зранку відбувся Об-
’єднавчий Собор Українсько-
го Православ’я, у якому взя-
ли участь церковні ієрархи,
священики та миряни.

Об’єднавчий Собор прий-
няв Статут Православної
Церкви України та обрав
Предстоятеля – Блаженній-
шого митрополита Київсько-
го і всієї України Епіфанія.

Митрополит Київський
і всієї України ЕПІФАНІЙ
 (в миру Думенко Сергій
Петрович) народився 3 лю-
того 1979 року в селі Волко-
во Іванівського району
Одеської області в сім’ї роб-
ітників.

Дитинство та шкільні роки
пройшли в селі Стара Жадо-
ва Сторожинецького району
Чернівецької області. 1996
року закінчив Старожадівсь-
ку середню школу І-ІІІ сту-
пенів. 1996 року поступив на
навчання в Київську Духов-
ну Семінарію, яку закінчив в
1999 році за першим розря-
дом. 

В тому ж 1999 році посту-
пив до Київської Духовної
Академії, яку закінчив у 2003
році. Після успішного захис-
ту кандидатської дисертації
на кафедрі церковного права
з темою: «Формування цер-
ковно-канонічних збірників у
Донікейський період та їх ха-
рактеристика» Вченою ра-
дою КДА присвоєно вчений
ступінь кандидата бого-
словських наук. 

З 1 липня 2003 року по 31
грудня 2005 року обіймав по-
саду секретаря-референта
Рівненського єпархіального
управління та особистого сек-
ретаря митрополита
Рівненського і Острозького
Даниїла (†2005). Також був
викладачем Рівненської ду-
ховної семінарії, старшим по-
мічником інспектора, прес-
секретарем Рівненського
єпархіального управління. У
2006-2007 роках навчався в
Афінському Національному
Університеті (Греція) на філо-
софському факультеті. З но-
вого 2007 навчального року
прийнятий на посаду викла-
дача Київської Православної
Богословської Академії, а
також призначений завідува-
чем Кафедри філології цього

У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ ВІДБУВСЯ
ОБ’ЄДНАВЧИЙ СОБОР

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

навчального закладу. 
Член Національної Спілки

журналістів України та
Міжнародної федерації жур-
налістів.

З благословення Святійшо-
го Патріарха Філарета 21
грудня 2007 року монастирі
пострижений у чернецтво з
іменем Епіфаній (на честь
святителя Епіфанія Кіпрсько-
го) архієпископом Переяслав-
Хмельницьким Димитрієм у
Михайлівському Золотовер-
хому.

6 січня 2008 року в Свято-
Володимирському патріар-
шому кафедральному соборі
міста Києва Святійшим Пат-
ріархом Філаретом рукополо-
жений у сан ієродиякона, а 20
січня 2008 року в сан ієромо-
наха. 25 січня 2008 року
згідно з указом призначений
секретарем Патріарха Киї-
вського і всієї Руси-України
Філарета.

16 березня 2008 року, в не-
ділю Православ’я, за Боже-
ственною Літургією у Воло-
димирському кафедрально-
му патріаршому соборі Свя-
тійшим Патріархом возведе-
ний у сан архімандрита. 

20 березня 2008 року при-
значений намісником Свято-
Михайлівського Видубицько-
го чоловічого монастиря
міста Києва. 

30 травня 2008 року при-
значений керуючим справами
Київської Патріархії. 

7 жовтня 2008 року при-
своєне звання доцента Киї-
вської православної бого-
словської академії. 

21 жовтня 2009 р. Священ-
ним Синодом УПЦ КП (Жур-
нал засідання №20) обраний
на єпископа Вишгородського,
вікарія Київської єпархії. 

15 листопада 2009 р.
відбулася архієрейська хіро-
тонія. 

27 липня 2010 року рішен-
ням Священного Синоду
УПЦ КП призначений єпис-
копом Переяслав-Хмель-
ницьким і Бориспільським,
керуючим Переяслав-Хмель-
ницькою єпархією та ректо-
ром Київської православної
богословської академії. 

23 січня 2012 року указом
Святійшого Патріарха Філа-
рета возведений в сан архи-
єпископа. 

30 серпня 2012 року після
успішного захисту докторсь-
кої дисертації на тему «Вчен-
ня Православної Церкви про
спасіння в контексті неперер-
вності святоотцівського пере-
дання» рішенням спеціалізо-
ваної Вченої ради Київської
православної богословської
академії присвоєно науковий
ступінь доктора богословсь-
ких наук.

З 20 жовтня 2012 року об-
іймає посаду Голови Сино-
дального управління у спра-
вах духовної освіти. 

28 червня 2013 р. згідно з
рішенням Архієрейського Со-
бору Указом Святійшого
Патріарха Філарета возведе-
ний у сан митрополита з ти-
тулом «Переяслав-Хмель-
ницький і Білоцерківський» з
дорученням церковного кері-
вництва парафіями у
Київській області.

Митрополит Переяславсь-
кий і Білоцерківський Епіфаній
– Патріарший намісник, пер-
ший постійний член Священ-
ного Синоду УПЦ КП (за по-
садою).

Удостоєний церковних на-
город: ордена святого рівно-
апостольного князя Володи-
мира Великого ІІІ ступеня,
ордена святого архистратига
Божого Михаїла, ордена Свя-
того Хреста Чорногорської
Православної Церкви. Наго-
роджений державними наго-
родами та почесними відзна-
ками — Орденом «За заслу-
ги» III ступеня, грамотою
Кабінету Міністрів України,
подякою Прем’єр-міністра
України, відзнаками Міністер-
ства оборони України,
Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства
сухопутних військ України,
відзнаками Національного
педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова та
«Українського народного по-
сольства».

15 грудня 2018 року на Об-
’єднавчому Соборі обраний
Предстоятелем Православ-
ної Церкви України з титулом
– Блаженнійший митрополит
Київський і всієї України.

Прес-центр Православ-
ної Церкви України

“Духовна Криниця”,
№01 (68)

Січень 2019

Медичні працівники – лікарі різних спеціальностей, медсес-
три і медбрати, лаборанти та фельдшери, фармацевти, про-
візори та інші нині не просто виконують свою роботу, а звершу-
ють справжній подвиг служіння людям. Він звершується без
пафосу і не для публіки, а заради втілення в життя покликання
творити добро та рятувати інших – справи, глибоко христи-
янської за сутністю. Тож безмежна вдячність усім, хто сьо-
годні, незважаючи на ризики для свого здоров’я, власні про-
блеми та турботи, рятує життя, допомагає полегшити біль,
подолати хворобу й убезпечити від неї інших.

Багатьом важко уявити всю складність вашої професії, адже
у ваших руках – велика цінність – людське життя. Тож саме
на вас сьогодні – висока відповідальність, найбільший стрес і
навантаження. Тримайтеся! Наша підтримка і наші молитви з
вами! Наші священники разом з іншими волонтерами нада-
ють усю посильну допомогу, аби допомогти вам у вашому
служінні, допомогти нести тягар вашого служіння. Ми щодня
молимося за вас у наших монастирях і храмах.

Дорогі брати і сестри! Долучайтеся до молитви за лікарів та
усіх медичних працівників і просімо разом у Господа для них
здоров’я, сил і терпіння. Подаруймо їм від себе те, що може-
мо, ту «часточку серця» – молитву, щоби наша невидима, але
відчутна завдяки Божественній благодаті підтримка надала
їм наснаги та сил. Молімося за медиків!

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України
“Духовна Криниця”, №04 (83) Квітень 2020

 По-особливому величним, урочистим для жителів села ста-
ли цьогорічні Зелені свята. У понеділок, 21 червня, освятили но-
возбудований храм та відслужили першу Службу Божу. Прекрас-
ну святиню на честь Святого Духа возвела громада Бачини зав-
дяки багатьом жертводавцям.

Урочисте святкове Богослужіння розпочалося вітальним сло-
вом настоятеля храму прот. Богдана Лернатовича та дітей. Після
цього відбувся чин освячення святині та відслужили першу Бо-
жественну Літургію. Очолив Літургію та освятив храм архіє-
пископ Яків. Йому співслужили священники Старосамбірського
благочиння.

З вітальним і подячним словом до шановних гостей – архіє-
пископа Якова та всечесних отців, що розділили із жителями села
велику радість з нагоди освячення храму звернулась жителька
села Ірина Бачинська. Особливо акцентувала увагу, звертаю-
чись до о. Богдана, чи думав отець, коли прийшов на парафію і
чи могла тоді знати громада, що їх чекає таке випробування,
такий великий здвиг, яка відповідальність, що ми будемо буду-
вати нову церкву.

“Є в нашій українській історії, нашій літературі,- сказала п.Іри-
на,- символ - Неопалима купина, що символізує причетність до
тієї землі, де ти народився, гордість за неї, готовність віддати
своє життя на вівтар служіння їй. Отакою Неопалимою купиною
є для нас церква, де відчуваємо найвищий злет душі, що в ра-
дості й смутку сягає думкою неба.”

Далі п.Ірина сказала, що в пам’яті людей той далекий 1989
рік, коли після довгих років закриття радянською владою було
відкрито нашу церкву, яку було втрачено 20 січня 2017 року. Вже
тоді старші люди говорили, що церковця старенька, вона була
побудована 1868 року,- і треба думати про будівництво нової. А
це вже був другий храм у нашому селі, бо в 1712 році наші діди
та прадіди побудували церкву, але вона теж була втрачена.

І ось сьогодні у нашому Великий день, величне свято - відкрит-
тя і освячення храму, що його ми згодою, порадою, щирою мо-
литвою, Божою допомогою отримали.

Дякуємо всім за жертовну допомогу, всім, хто прийшов розд-
ілити з нами ту величну радість. 00

 Парафіянка храму  Бачинська Ірина Омельянівна
“Духовна Криниця”, №07 (98) Липень 2021

У СЕЛІ БАЧИНА ОСВЯТИЛИ
НОВУ ЦЕРКВУ
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Після часу Великого посту Хри-
стова Церква, прийнявши нашу по-
стову стриманість, покаяння та по-
вне навернення до Бога, дає нам у
нашому воскреслому Господі Ісусі
Христі невимовну духовну насоло-
ду в Христовій Пасці. Адже Спа-
ситель Своїм воскресінням дарує
кожному віруючому в Нього осо-
бисте воскресіння. А у воскресінні
– вічне життя. Вічне ж життя дає
пізнання Єдиного Істинного Бога і
Того, Кого Небесний Отець послав
у світ ради нашого спасіння, Ісуса
Христа(див: Ів. 17, 3). Сама ж Хри-
стова Пасха – це наше переведен-
ня від землі до неба, із тління у не
тління, від смерті у життя, життя
вічне в небесному Царстві. Дока-
зом цього - доказом істинним, є
вознесіння Ісуса Христа Своїм
Тілом на небеса, Який сів цим
Тілом праворуч Бога Отця.

Саме вознесіння Господнє дало
нам отримання іншого Утішителя-
Духа Святого, Духа істини (Ів. 14,
16) та радісне очікування ПА-
РУСІЇ, - коли Христос Бог прийде
так само, як бачили Його Апосто-
ли, коли Він сходив на небо (див:
Діян. 1, 11). (Парусія, грецьке сл.
– другий прихід Господа Бога Ісуса
Христа як Царя слави та Судді).

Про прихід нашого Спасителя як
Царя слави і Судді говорять нам
євангелисти та апостоли у своїх
посланнях, сказано і в книзі Одк-
ровення.

Що ж ми, не вдаючись у деталі,
знаємо від Самого Господа Ісуса
про Його Друге пришестя? Про це
запитували Його апостоли. Про
день і годину другого пришестя
Христового ніхто не знає, навіть
ангели небесні, а тільки Отець Не-
бесний (24, 36). Це пришестя буде
вражаючим, блискавичним: «Як
блискавиця виходить зі сходу і
з’являється аж до заходу, так буде
пришестя Сина Людського». «Тоді
з’явиться знамення Сина Людсь-
кого (Святий Хрест – повчають
святі Отці) на небі; і заплачуть всі
племена земні і побачать Сина
Людського, Який гряде на хмарах
небесних з силою і славою вели-
кою» (24, 27; 30).

Також Христос Спаситель зазна-
чив, що відбуватимуться віщі події
Його пришестя. А це: з”являться
лжехристи і багатьох спокусять,
будуть чутки про війни, повстане
народ на народ і царство на царство;
і будуть моровиці (пошесті згубні),
голод і землетруси у різних місцях;
усе ж це - лиш початок хвороб.
Через збільшення беззаконня у ба-
гатьох охолоне любов. ( див: Мт.
24, 5 – 12).

Застерігає Спаситель, що це
буде час випробувань для христи-
ян і «хто витерпить до кінця, той
спасеться» (Мт. 24, 13). Тоді ба-
гато хто спокуситься і відступить
від Христа. «Люди вмиратимуть
від страху і чекання біди, що йде
на всесвіт» (Лк. 22, 26).

Далі Господь Христос Своїх
вірних підбадьорює та закликає
випростатись і підняти свої голови
серед цього загального безладу у
світі та тягару, « бо наближається
визволення ваше «(Лк. 22, 26-29).
Тому і закликає Христос Спаси-
тель: «Зважайте на себе, щоб ваші
серця не обтяжувались об’їданням
та пияцтвом і житейськими турбо-
тами, - щоб цей день (день друго-
го пришестя Христового) не зас-
тав вас несподівано»(Лк. 22, 34).
Адже тоді, дня цього, Син Людсь-

ПАРУСІЯ

кий, - Цар слави і Суддя , «сяде на
престолі слави Своєї, і зберуться
перед Ним всі народи»(Мт. 26, 31).
І назвуться ті, що творили добро
благословенними Отця Небесного,
а грішники – проклятими.

Отут то є доречними слова Божі,
сказані нам: «Людино, Я поклав пе-
ред тобою життя і смерть, добро і
зло: вибери добро і живи вічно» .
Добро – це заповіді Господні та
життя згідно них. Щоб бути спро-
можним виконувати Господні за-
повіді, треба перебувати у молитві
до Господа Бога та прохати в Бога
підтримки та сили у виконанні за-
повідей Господніх і життя по них.
Бо живучи за Господніми заповідя-
ми, сповнимо волю Божу, що у них
нам явлена. Сповняючи волю Божу,
не хвалімось цим і не потішаймо
себе потайки, щоб не втратити мар-
нославством і гординею Божих бла-
гословень, а натомість говорімо, як
про це повчає Спаситель: «Ми раби
недостойні та вчинили те, що мали
виконати».

 Також слід всім нам пам’ятати,
що духовні труди чиняться люди-
ною всім її єством у співпраці духа,
душі і тіла. А для духовних трудів
є мало читати Святе Письмо - тут
потрібен духовний наставник. І це
як священнику, так і мирянину.
Тому проганяймо від себе стид,
який навіює нам сатана. Звертай-
мось за духовними порадами свя-
щенник до священника, мирянин до
священника, чи до людини, в якій
бачимо достойне духовне життя.
Бо інколи є замало читати духовну
літературу, духовні настанови. Та
й не в кожного є належна духовна
література. Також слід тут сказа-
ти, що тепер є дуже багато псевдо
(перекрученої, фальшивої) духовної
літератури, літератури, що псує в
людині правдиві паростки духов-
ності.

А далі нехай свідчить нам оче-
видець Царства Небесного та
подій грядущого апостол і єванге-
лист Іоан Богослов: «Говорить Гос-
подь Бог Вседержитель Ісус Хри-
стос: Ось, прийду скоро: блажен-
ний, хто дотримує слова пророцт-
ва книги цієї; бо час близький. Не-
праведний нехай ще чинить не-
правду; нечистий нехай ще оск-
верняється. Праведний нехай ще
творить правду, і святий нехай ще
освячується. Ось, прийду скоро,
відомщення і нагорода Мої зі
Мною, щоб воздати кожному за
ділами його»(Одкр. 22, 7-12). «І
дух і наречена говорять (це Свя-
тий Дух і Христова Церква гово-
рять): прийди. І той, хто чув (і
читає це) нехай скаже: прийди!»
(Одкр. 22, 17). «Хто свідчить це,
говорить: так, гряду скоро! Амінь»
(Одкр. 22, 20).

 Господи Боже і Спасителю наш
Ісусе Христе, благодаттю Твоєю
підготуй нас до зустрічі з Тобою,
щоб ми разом із Твоїм улюбленим
учеником Іоаном взивали до Тебе:
«Так, гряди, Господи Ісусе!» (22, 20).

  Підготовив свящ
Іван Владика

«Духовна Криниця»,
№05(86) травень 2020

Просто неба, біля тисячолітньої святині Православної Церкви – Собору
святої Софії Київської 22 серпня 2021 року Вселенський Патріарх Варфо-
ломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершили урочисту
Божественну літургію.

Двом Предстоятелям співслужив численний єпископат і духовенство
Константинопольської Церкви й Православної Церкви України.

Під час відправи молилися не менше ніж 15 тисяч духовенства і вірян.
За богослужінням лунали особливі прохання за Україну та молитва з чину

молебню, нещодавно благословенного Священним Синодом.
Наприкінці літургії архієпископ Євстратій виголосив послання Блаженній-

шого Митрополита Епіфанія з нагоди 30-ліття відновлення незалежності
України та Патріаршого візиту.

Далі зі словом до присутніх звернувся Предстоятель помісної Українсь-
кої Православної Церкви.

Завершилася урочиста відправа словом Вселенського Патріарха Варфо-
ломія.

Після Божественної літургії Його Всесвятість відвідав Святу Софію, де
підніс молитву за Україну та її народ.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

«Духовна Криниця», №08(99) серпень 2021

ДВА ПРЕДСТОЯТЕЛІ ОЧОЛИЛИ
БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ У СВЯТІЙ

СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ
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1 серпня високопреосвящен-
ніший Яків, архиєпископ Дро-
гобицький і Самбірський Пра-
восланої Церкви України, освя-
тив храм святого пророка Іллі
в селі Вовчищовичі Мостись-
кого благочиння. На освячен-
ня й Архиєрейську Божествен-
ну Літургію завітали священос-
лужителі благочиння на чолі з
благочинним прот.Ярославом
Качмаром, прот.Івана Тинди-
ка (благочинний м.Мостиськ
Львівської єпархії УПЦ(ПЦУ)),
священники із Дрогобицького
благочиння. Долучилися до
свята й о.Роман  Шльомський
(греко-католицької громади)

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ СВ. ПР. ІЛЛІ У СЕЛІ
ВОВЧИЩОВИЧІ МОСТИСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

разом із процесією. Також роз-
ділити радість зібралися про-
цесії з Мистич та Санник;
міський голова Судовиш-
нянської ОТГ Зеновій Фольто-
вич; багаточисельні футдато-
ри, жертводавці та вихідці із
села. Особливо святковий
настрій для парафіян створив
запрошений архиєрейський хор
кафедрального собору
Стрітення Господнього з Дро-
гобича.

За словами настоятеля хра-
му, протоєрея Миколая Лесю-
ка, у 2005 році освятили на-
ріжний камінь та хрест на тому
місці, де згодом постав храм.

У 2006 р. розпочали будівницт-
во. 2014-ого перенесли престол
і відслужили першу літургію.

Освячення церкви – особли-
ва подія, і не тільки для пара-
фіян вищезгаданої громади.
Владика у коментарі зазначив:
«Храм – це дім Божий. Тут
звершуються таїнства, молит-
ви й призвання Духа Святого
для зцілення людської душі. Ос-
вячення новозбудованого хра-
му – історична подія. Згідно з
моїми підрахунками (за 23 роки
єпископства) уже освятили по-
над 80 храмів. Сьогодні – 82-ий».

Під час звершення літургії за
заслуги з відродження духов-
ності в Україні й утвердження
Православної Церкви України
та з нагоди освячення новозбу-
дованого храму в селі Вовчищо-
вичі Яворівського району, з бла-
гословення Блаженнішого Мит-
рополита Єпіфанія нагородили
настоятеля храму  правом нос-
іння митри.

Тетяна ЛЕСЮК,
студентка відділення
журналістики УжНУ

«Духовна Криниця»,
№08(99) серпень 2021

До містечка Долина Франківської
області 8 вересня з архіпастирським
візитом завітав Блаженнійший Мит-
рополит Епіфаній.Предстоятель у
співслужінні єпископату,зокрема і
високопреосвященнішого Якова,ар-
хиєпископа Дрогобицького і Самбі-
рського та духовенства у Свято-Ус-
пенському соборі міста звершив Бо-
жественну літургію та Чин освячен-
ня Хреста, встановленого силами
громади.

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ БОГОСЛУЖІННІ В МІСТІ ДОЛИНА
Його Блаженство у своєму архі-

пастирському слові наголосив на
цінності дару життя та часу, який
потрібно використати для того, щоб
успадкувати вічне і блаженне жит-
тя. «Цей час, який дається для нас,
ми повинні використовувати для
того, щоб накопичувати духовні
дари, а не дари матеріальні, як ми
бачимо серед людей. Дуже часто ці
клопоти настільки обтяжують люди-
ну, що вона повністю забуває про

Бога. В неї немає
часу навіть
здійняти очі до
неба і подякувати
Богові за всі ті
дари, яких Він її
сподобляє в
житті».

Також Пред-
стоятель закли-
кав присвячувати
час ближнім, про-
являти до них
свою любов доб-
рим словом, чи
порадою, чи еле-
м е н т а р н о ю
підтримкою і це
слово може зціли-
ти людську біль.

Предстоятель
закликав вірян до
молитви за воїнів,
щоб в українській
державі запану-
вав справедливий
мир. Бо віримо,
що за нашими
молитвами Гос-
подь сподобить
нас і цього вели-
кого дару.

Прес-служба
єпархії (за

матеріалами
прес-служби

Київської
Митрополії

УПЦ(ПЦУ))
«Духовна

Криниця»,
№09(76)

вересень 2019


