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«Служити, вірити, творити»:
у селищі Підбуж Дрогобицького благочиння

відбувся літній духовно-патріотичний дитячий табір «СВІТ»
З 2 по 12 серпня 2016 р. на

православній парафії храму Собору
Св. Йоана Хрестителя селища
Підбуж тривав дитячий Свято-
Іванівський табір («СВІТ»).

Впродовж десяти днів діти,
вихователі, працівники табору
побували у Світі, де служили Богу через
служіння ближнім, зміцнювали віру та
творили діла милосердя і добрі справи.
«СВІТ» – це духовно-патріотичний
дитячий табір на Прикарпатті,  в
гірському селищі Підбуж, у якому діти
та вихователі зростали у вірі завдяки
ранковим та вечірнім богослужінням;
зміцнювали свій дух через зміцнення
тіла під час ранкової гімнастики;
щоденно виконували гімн України;
брали участь у спортивних змаганнях
із волейболу та футболу; активно
відпочивали на берегах річки та
купались у гірських водах; грали в
розвиваючі, інтелектуальні та
пізнавальні ігри; вивчали Закон Божий;
ходили та  їздили на пізнавальні
екскурсії гірськими місцевостями; мали
можливість пожити у привітних
місцевих сільських господарів та
ознайомитись із місцевими традиціями
та культурою.

Головний організатор табору Марія
Альмес – адміністративний керівник
Підбузької недільної школи «Чадо
Боже», юрист фонду соціального
страхування в м. Львові. Вихователями
табору «СВІТ» стали волонтери:
вчитель недільної школи «Чадо Боже»
при Свято-Михайлівському Золото-
верхому монастирі , семінарист
Київської православної богословської
академії та іподиякон Степан Альмес;
вихователь програми розвитку дитини
«Хочу знати» Ольга Альмес (Кухар);
вихователь та вчитель Львівської
загальноосвітньої санаторної школи-
інтернат № 1 ім. Богдана-Ігоря
Антонича Наталія Панасяк; а також
студенти зі Львова, Дрогобича та Києва
різних спеціальностей (філологія,
соціологія, історія,  медицина) –
Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка, Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. Івана Франка,  Київської
православної богословської академії.
Щоденні ранкові зарядки та спортивні
змагання проводив заслужений вчитель
України Йосип Васильович Лаганяк.
Про надання першої медичної
допомоги розповів фельдшер
Підбузької  районної лікарні Ігор
Стецяк.

У таборі взяло участь понад 100
дітей віком від 4 до 18 років. Окрім
дітей з Підбужа було 16 вихованців
недільної школи православної парафії
св. рівноапостольного великого князя
Володимира (УПЦ КП) м. Новий
Калинів (Самбірський р-н), 11 дітей із
недільної школи православної
Святодухівської парафії (УПЦ КП) м.

Борислав, діти із м. Стебник
(Дрогобицький р-н) та смт. Красне
(Буський р-н), а також одна учениця з
м.  Лондон (Великобританія).  Усі
вихованці були поділені на чотири
вікові групи: «Ангелята» – діти віком
4-5 років, «Послушники» – 6-8 років,
«Джерельце» – 9-12 років та
«Херувими» – 13-18 років.

Варто зазначити, що участь в таборі
взяли діти військових, в тому числі
учасників бойових дій АТО. Зокрема,
син учасника миротворчих місій Павло
Розенберг (12 р.) із м. Новий Калинів
про табір пише: «Тут, вчать як бути
на правильному шляху, свіже повітря,
чудові і красиві вчителі. Завдяки
табору я відпочив і мені було дуже
весело. Я дуже хочу на наступний рік
до Підбужа!». А учениця Підбузької
спеціалізованої школи-інтернат «Мала
академія мистецтв» Софія Домарецька
(14 р.) зазначає: «Мене дуже зацікавили
уроки про Бога, можна відвідати
багато цікавих, незнаних місць,
побувати на багатьох майстер-
класах,  стати більш релігійною
людиною».

«Молитва, праця (навчання),
відпочинок»: щоденний розпорядок
табору.  Свято-Іванівський табір
розпочався 2 серпня, у день пам’яті
пророка Іллі, і це символічно, оскільки
покровителя духовно-патріотичного
табору, Св. Йоана Хрестителя, ще
називають другим Іллею. Насамперед,
учасники табору отримали благо-
словення від священиків. Кожен день
табору розпочинався молитвою  –
молебню чи то Літургії у недільні дні
та  пам’яті  святих. Важливою
складовою духовного виховання дітей
стала підготовка до Сповіді та
Причастя. Щовечора у храмі служився
молебень до Пресвятої Богородиці,
тому діти навчились співати тропар,
кондак та молитву до Пресвятої
Богородиці. Діти вивчили церковну
пісню «Слава Богу за все», і, загалом,
ознайомились із церковною духовною

українською пісенною спадщиною.
Після молитви відбувалось

навчання .  Основний акцент було
зроблено на інтерактивному навчанні
у невеликих групах, груповій взаємодії,
колективній співпраці. Відбувались
уроки із Закону Божого, історії Підбужа
та наданні першої медичної допомоги,
вікторини на біблійну тематику. Також
діти вивчали молитви англійською
мовою, переглядали фільми та
мультфільми, слухали аудіо лекції,
мали зустрічі та бесіди із священиками.
Програма Свято-Іванівського табору
була насиченою та різноманітною, про
що свідчать різноманітні майстер-
класи: 1) виготовлення букетів та
листівок; 2) «кольорові долоньки» –
творчий захід під час якого діти
залишили сліди своїх дитячих долонь
на ватмані, що символізує дружність та
доброту; 3) «мементо» (фарбування
футболок); 4) «тіньові малюнки» – діти
з групи «Джерельце» крейдою
розмалювали одну із площ біля парку
в Підбужі;  5) акваріум «Морська
глибина» – виготовлення паперового
акваріуму у групі «Послушники»; 6)
випікання мафінів – майстер-клас з
виготовлення випічки.

Не менш важливою складовою
розпорядку табору був відпочинок.
Протягом табору відбулись чотири
виїзні екскурсії: 1) 4 серпня учні разом
із вихователями та настоятелем о.
Іоаном Альмесом відвідали сусіднє
село Нагуєвичі – село, де народився
Іван Франко. Тут екскурсію провів о.
Андрій Безушко – настоятель парафії
Свт. Миколая Чудотворця і секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії.
Насамперед учасники екскурсії
помолились у каплиці біля джерела
«Ярина». Опісля відвідали Державний
історико-культурний заповідник
«Нагуєвичі» (садибу батьків
письменника,  музей І .  Франка,
скульптурну композицію «І. Франко і
світова література»,  художньо-
меморіальний комплекс «Стежка Івана

Франка»). 2) 6 серпня найстарша група
«Херувими» відвідала м.  Львів.
Головною метою екскурсії було
ознайомити дітей із духовною
спадщиною града Лева, тому вони
відвідали центральні храми міста.
Також діти грали в екскурсійний квест
«Вартові середмістя» – гра для тих,
кому подобається шукати та знаходити,
випробовувати свої сили та здобувати
перемоги (самостійно знайти
старовинні пам’ятки площі Ринок). 3)
7 серпня учасники табору «СВІТ-2016»
відвідали військове містечко Новий
Калинів. Завдяки настоятелю парафії
Св. рівноапостольного великого князя
Володимира о. Ярославу Фабіров-
ському діти мали змогу відвідати
Новокалинівський аеродром, військову
капличку і храм міста, та помолитись
за захисників України. 4) 8 серпня дві
групи («Послушники» та «Джерельце»)
відвідали недільну школу своїх сусідів
у гірському селі Сторона. Настоятель
храму Свт. Миколая Чудотворця
о. Федір Гудзар та вихованці Сто-
ронянської недільної школи «Боже
джерельце» радо зустріли учасників
табору «СВІТ». Після богослужіння,
вчителі Сторонянської недільної школи
підготували цікаву програму для своїх
гостей (спортивні естафети, інте-
лектуальний квест, концерт, розвиваючі
ігри).

Також під час табору діти
ознайомились із місцевими (під-
бузькими) пам’ятками, зокрема
відвідали давній храм Преображення
Господнього XVIII ст. Діти найстаршої
групи підкорили гору Магуру (729 м
над рівнем моря).  Ще одним із
найкрасивіших місць селища є
водоспад Шипітник, який впадає у води
гірської річки Бистриці, на берегах якої
учасники табору активно відпочивали
(проводили спортивні та інтелектуальні
ігри), купались у гірських водах,
незабуваючи про молитву (біля
водоспаду знаходиться каплиця на
честь Хрещення Господнього).

Окрім майстер-класів, уроків та
екскурсій учасники Свято-Іванівського
табору творили діла милосердя, зокрема
відвідали людей похилого віку
Підбузького геріатричного пансіонату.
Помолились за їхнє здоров’я у
новозбудованому храмі пансіонату святих
мучениць Віри, Надії, Любові та матері
їх Софії (УПЦ КП), діти втішили
мешканців пансіонату (понад 100 осіб),
роздавши їм гостинці.

Учасники Свято-Іванівського табору,
адміністрація Підбузької недільної школи
«Чадо Боже» щиро дякують настоятелю
та жертовним парафіянам храму Собору
Св. Йона Хрестителя у Підбужі
(церковним братству і сестринству) та
усім небайдужим, хто долучився до нової,
успішної та перспективної ініціативи
духовно-патріотичного виховання дітей.

Анастасія та Іван Альмеси
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23 серпня, в День Державного
Прапора України, біля приміщення
Дрогобицької районної ради,
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків та секретар
єпархії прот. Андрій Безушко
взяли участь в урочистостях з
нагоди Дня Державного Прапора
України. Владика Яків разом із
священиками освятив жовто-
блакитне полотнище, а також
архієпископ звернувся до усіх
присутніх на віче із словом
привітання.

В урочистостях взяли участь
голова Дрогобицької районної
державної адміністрації Володимир
Анатолійович Шутко, Голова
Дрогобицької районної ради
Михайло Миколайович Сікора,
заступник голови районної ради
Володимир Іванович Стецівка,
військові-добровольці, які сьогодні
повернулись зі сходу країни,
виконуючи свій громадянський
обов’язок – захищають Вітчизну від
російського агресора.

Після освячення прапора владика
також взяв участь у нагородженні
усіх працівників Дрогобицької
районної ради та адміністрації, голів
селищних рад Дрогобицького
району цінними подарунками та
грамотами. Пам’ятною медаллю за
активну громадянську позицію,
волонтерську підтримку воїнів у
зоні АТО та з нагоди 25-ти ліття від
Дня Незалежності України був
нагороджений секретар Дрого-
бицько-Самбірської єпархії прот.
Андрій Безушко.

З благословення Патріарха
Київського і всієї Руси-України
Філарета, владика Яків нагородив
заступника голови районної ради
Володимира Стецівку орденом
Святого Рівноапостольного Князя
Володимира ІІІ-го ступеня.

На завершення усіх урочистостей,
владика Яків та секретар єпархії
прот. Андрій Безушко над
перехрестям «Вигода», що на в’їзді
в Дрогобич, під виконання
військовим духовим оркестром
Державного гімну України, разом із
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц я м и
Дрогобицької військової частини
А1108 підняв жовто-блакитне
полотнище, яке освятив раніше.

Прес-служба єпархії

Велично та по-святковому
пройшла у Дрогобицькій гімназії
імені Богдана Лепкого урочиста
лінійка з нагоди початку нового
навчального року. У шкільному
дворі панував піднесений
настрій,  особливо у дітвори
перших класів,  адже вони
сьогодні вперше перетинають
поріг нової школи.

Владика Яків привітав директора
гімназії Івана Івановича Лепкого,
весь викладацький колектив та усіх

БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ В ДЕНЬ ПЕРШОГО ДЗВОНИКА
присутніх на святі  із традиційним
вересневим святом першого
дзвоника – Днем знань. У своєму
вітальному слові владика сказав: «В
усі часи освічена людина
користувалася повагою. Навчання –
це прихований скарб, це світ знань
про людей та їх оточення. Треба
навчатися, щоб знати, діяти, жити.
Упевнений, що зерна науки зростуть
у ваших юних душах урожаєм
мудрості та  натхнення. Нехай
світлим, радісним і плідним буде

кожен ваш день, кожен крок. Ростіть
здоровими, досягайте високих
результатів у навчанні, будьте
активними у громадському житті та
житті Церкви. Кожного ранку і
вечора моліться Господу Богу і
дякуйте Йому за все».

На завершення вітального слова
владика прочитав молитву перед
початком навчального року та
поблагословив усіх присутніх на
святі.

Прес-служба єпархії

24 серпня 2016 року, у День
Незалежності України, архі-
єпископ Дрогобицький і Сам-
бірський Яків, взяв участь у
міжконфесійному освяченні
пам’ятного знаку архистратига
Михаїла та урочистостях,
присвячених Дню Незалежності
України у місті Сколе.

Владика виголосив молитву на
освячення пам’ятного знаку та
молитву за Україну. У молитві взяли
участь: єпископ-помічник Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій
(Комар), голова правничого відділу
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот.
Леонід Городиський, благочинний

Владика Яків
взяв участь в

урочистостях з
нагоди Дня
Державного

Прапора України

Владика Яків взяв участь в урочистостях з нагоди
Дня Незалежності України у м. Сколе

Сколівського благочиння прот. Юрій
Еліяшевський, священики автоке-
фальних та греко-католицьких громад,
високопосадовці Сколівського району.

Місцевий настоятель храму
архистратига Божого Михаїла УПЦ
КП м. Сколе прот. Михайло Ульмер
за активну громадянську позицію,
капеланську службу та волонтерську
допомогу бійцям у зоні АТО був
нагороджений званням «Почесний
громадянин Сколівського району».

На завершення молитви владика
Яків окропив пам’ятний знак святою
водою та привітав усіх присутніх на
святі із Днем Незалежності.

Прес-служба єпархії

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни..!»
З 23 по 27 серпня 2016 року у м. Новий Калинів

Самбірського району Львівської області відбулись
урочисті заходи з нагоди відзначення 25-ї річниці Дня
Незалежності України та Дня авіації, у яких брали
участь настоятель парафії Святого рівноапостольного
великого князя Володимира УПЦ КП о. Ярослав
Фабіровський (голова єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання Дрогобицько-Самбірської
єпархії), військовослужбовці 12 окремої бригади
армійської авіації,  що дислокується на Львівщині
разом з місцевою владою.

23 серпня в День Державного Прапора України
перед Новокалинівською міською радою відбулось
урочисте підняття Державного Прапора України,
після чого військовий священик Ярослав
Фабіровський разом з присутніми помолився за
Україну молитвою Святійшого Патріарха Філарета.

Відповідно до Указу Святійшого Патріарха
Каївського і всієї Руси-України Філарета, з
благословення архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова, керуючого Дрогобицько-
Самбірською єпархією, 11 військовослужбовців-
авіаторів у присутності парафіян та жителів Нового
Калинова були нагородженні церковною нагородою
–медаллю «За жертовність і любов до України» – за
сумлінне виконання бойових завдань у зоні
проведення АТО в надважких умовах ведення війни.

Цього дня військовослужбовці та жителі міста
вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців в
АТО хвилиною мовчання та поклали квіти до

У Новому Калинові спільно відзначили 25-ту
річницю Дня Незалежності України і День авіації

пам’ятника загиблим воїнам в зоні проведення АТО.
У суботу, 27 серпня у день відзначення в Україні Дня

авіації, у військовій частині польова пошта В5082 урочисто
відзначили професійне свято військових і
цивільних авіаторів та працівників авіаційної промис-
ловості і транспорту України. На урочистому шикуванні
священик Ярослав Фабіровський привітав усіх воїнів-
авіаторів з їхнім професійним святом, прочитав молитву за
українських воїнів і окропив присутніх освяченою водою.

Інформація єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання у зв’язках із Збройними

Силами та іншими військовими формуваннями
України Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ

Київського Патріархату
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Пишеш мені, що завжди говориш правду в лице й терпиш
через це багато неприємностей. Мене це не дивує. Мало
хворих, які люблять лікаря, котрий на повний голос
повідомляє їм про невиліковну хворобу. Любов до братів
учить нас не викривати їх суворо, а говорити їм слова,
корисні для їхнього спасіння. Згадай, Спаситель наш не
звинуватив грішницю, яку фарисеї хотіли побити камінням,
але м’яко сказав їй: іди й надалі не гріши. Коли апостол
Ананія прийшов до осліпленого Савла, він не  обурювався
на нього за гоніння на християн, але по-євангельски
звернувся до нього: брате Савле! (Діян. 9: 17).

Розповім тобі про одну черницю, що поскаржилася на
свою неміч преподобному Серафиму Саровському. На
сповіді вона сказала йому, що страждає від проявів гніву, і у
відповідь чекала від людини Божої докору й покути. Але
замість цього до її вух донеслися м’які слова духівника:
«Сестро, що ти говориш? У тебе прекрасний, тихий
характер, воістину прекрасний, смиренний і лагідний!».
Немов ласкавий дощ на спраглу землю пролилися ці слова
на душу черниці. Подвійну користь дістала вона від таких
слів: себе постидалася і віру в себе знайшла – дві основних
умови для спасіння! Цей приклад показує,  що,
підбадьоривши людину  м’якими, втішливими словами, ми
допомагаємо їй піднятися і спастися.

Ти можеш заперечити: але святий Серафим не сказав їй
правди, а я всім говорю начистоту! Правду сказав Серафим,
ту, іншу правду, що полягала не в осуді її гнівливості, бо ця
черниця гнівалась лише зрідка, частіше ж вона була тихою
й лагідною. І угодник Божий, як вихователь і лікар, звеличив
добре в її душі, змовчавши про недобре. Навіщо йому було
говорити про недобре, якщо вона вже сама сказала про
нього? Ти ж дієш протилежним способом: кожному в очі –
його зло, його моральну хворобу! І до того ж говориш зі
злобою, підкреслюючи хворобу й замовчуючи про добро,
що є в душі кожного грішника. Ось у чому різниця між
тобою й тим, чиє ім’я ввійшло в церковний календар.

З тих самих вуст може виходити холодне й тепле повітря.
Так само й у духовній справі: коли грішника можна
виправити теплом любові, не можна користуватися холодом
критики й покарання. Іноді доводиться вдаватися й до них,
але тільки зрідка потрібно сказати: відійди від мене – як
Христос сказав Петрові; або: срібло твоє хай буде на
погибель з тобою – як сказав апостол Петро Симонові-
волхву (Діян. 8: 20).

Там же, де можна вилити єлей на рану, не потрібна
операція.

Святитель Миколай Сербський

Лист  244
писареві Н. П., про

виправлення грішників Неділя, 19 серпня, восьма
година ранку. А сонце пече
немилосердно, роздмухуючи
жар туги, що й так обпікає
душу Анни. Після безсонної ночі
поруч із страждаючою
хворобою Альцгеймера агре-
сивною 86-річною синьйорою,
вогнем палахкотить голова,
ноги і все тіло. Збігає другий
місяць тортур біля старенької
хворої Марії, яка була колись
власницею великого магазину
електротоварів, розкішної
квартири в Неаполі, і яку нині
хвороба перетворила в немічне,
але жорстоке створіння,
якому скрізь ввижаються
злодії, яка рветься до дверей і
диким голосом викрикує, що
хоче йти до своєї хати (бо зараз
живе в квартирі дочки в
Афраголі біля Неаполя), хапає
все, що трапляється під руки і
жбурляє в Анну, б’є її, щипає і
кусає. Анна терпляче зносить
ті знущання і молиться за неї
і за себе. Але та, як тільки
зауважує в руках Анни
молитовник або спробу
перехреститись, скаженіючи,
викрикує італійською:
«Кроче!!! Кроче!!!» – тобто
«хрест» і старається
вихопити молитовник з рук
Анни або вдарити її. Анна
пробувала молитись вночі, в
темряві, але Марія, як кішка
бачила й вночі, бо вузенький
тапчан, на якому спить Анна
на ніч впритул підсовується до
ліжка синьйори, щоб та, бува,
не впала.

То ж бідна Анна молиться
лежачи, без зайвого руху,
ковтаючи гіркі сльози і шепочучи
час від часу:

- Господи, прости їй і мені.
Добре писав Шевченко свого
часу, що й «помолитись не
дають».

Втішала себе тим, що вона не
одна так мучиться, а сотні
посестер з України, Росії, Грузії,
Болгарії, Польщі, Румунії, з
якими вже встигла зустрітись під
час недільних перерв, які
пролітають наче одна мить.
Знала, що більшість із них,
незважаючи на труднощі, коли
телефонують додому, бадьо-
рими голосами сповіщають, що
все добре, без проблем.

Анна очікує свою нову
товаришку, волинянку Ніну, з
якою домовились поїхати до
Неаполя на місце зупинки наших
«бусів», як їх тут називають, тої
живлющої ниточки з рідною
землею, яка додає сил не одній
страждаючій душі.

Стоячи на автобусній зупинці,
про яку нагадувала лише
коротенька вивіска на стовпі (ні
навісу, ні лавочки; деревця
вздовж вулиці невеличкі, з
маленькими кронами, вони теж
страждають від спеки) серед
гамірної юрби стран’єрів,
більшість яких – темношкірі,
Анна із щемом в серці думала,
що на Україні зараз дев’ята ранку,
в церквах правиться утреня,
дехто вже в церкві, дехто
поспішає до неї з кошичками в
руках, а дехто ще, обережно
ступаючи зарошеною травою
вибирає серед вологого
блискучого листя найкращі
яблука, груші, сливи, обережно
зриває і вкладає до кошичка, де
посередині вже сміється-виграє
смарагдовими краплинами у

СПАС У НЕАПОЛІ
веселому збаночку мед. Всі ці
дари Божі помандрують до
Божого храму, щоб наповнитись
цілющою силою молитви,
свяченої води і вповні передати
її тим, хто з вірою споживатиме
їх. «А ми тут навіть не знаємо, де
наша церква, хоч десь-таки
повинна бути. Добре, що хоч
італійські практично на кожній
вуличці, то можна зайти й
помолитись»,  – з гіркотою
думала Анна.

«Слава Ісусу Христу»,  – вивів
із задуми Анну Нінин голос.

Стрепенулась, відповіла на
привітання, поцілувались тричі.
На відміну від італійців, які
вітаючись, цілуються в обидві
щоки, українці тут вітаються
потрійним поцілунком,
примовляючи: «А ми – по-
нашому»!

Ніна, як і Анна виглядала
втомленою, невиспаною,
поскаржилась, що 87-річний
сеньйор, якого доглядає, як і
завжди, докучає настирними
домаганнями «чогось
особливого», хоч без сторонньої
допомоги вже й хати не перейде.

Ось і автобус, на довгому біло-
голубому (звичні кольори
Неаполя) тілі якого тут і там
величезні букви «МЕТАН»
рекламують невідомо-що.

Метушливий потік заносить
подруг всередину автобуса, що
нагадує циганський табір в
розпал веселого дійства. Тісно,
шумно, галасливо, єдина втіха –
від увімкнутих кондиціонерів віє
приємною прохолодою. Поміж
різних мов в різних місцях
салону чується й українська
мова.

Після майже годинної їзди в
нестихаючому гаморі Анна з
Ніною потрапляють на нічим не
кращий шарварок, – площу
Гарібальді, звернувши з якої
разом з десятками інших
земляків брудною вулицею
рухаються в ритмі знервованого
потоку.

Несподівано справа відкри-
лося нове видовище. На мить
Анні здалося, що вона в сні
бачить ярмаркуючу Україну.
Широка довга вулиця, по обидва
боки заповнена бусами, наче дві
низки кольорового намиста, в які
зрідка вкраплені гордовиті
сучасні туравтобуси. Географія
написів різна, але найчастіше –
міста і містечка Львівщини,
Тернопільщини, Івано-Фран-
ківщини, Волині, Буковини.

Поміж тими двома неру-
хомими низками намиста –
третій рухомий. Народ тягне в
руках величезні клітчасті торби
густо перевиті смугами кори-
чневого скочу. Кожен шукає
свого буса, щоб передати додому
хто дарунки внукам і дітям, хто
олії оливкової, хто макаронів
італійських і звичайно тяжко
зароблені єври. Біля кожного
буса черги, люди терпляче
вичікують, бо потрібно кожну
передачу поважити, наклеїти і
написати в кількох місцях
порядковий номер, заре-
єструвати в журнал, перелічити
гроші. Водії – переважно хлопці
молоді. Споглядаючи на їхні
швидкі вправні руки Анна в
котрий вже раз поспівчувала
їхньому нелегкому заробітку:
завантажити як можна
акуратніше, зареєструвати не
переплутавши, подолати довгу і

небезпечну двохдобову дорогу,
яка триває і вдень, і вночі. Втома,
часті зупинки, перевірки стражів
порядку, довгі черги на
митницях, а особливо своїх, іноді
напади і грабежі, в тому числі й
на рідній землі, особливо в
передсвяткові дні, на жаль і
дорожньо-транспортні пригоди,
що забирають здоров’я і життя –
все це відоме тим багатьом
молодим хлопцям, які, можливо,
й не задумуються, яку важливу
справу роблять для багатьох
родин на своїй землі, а особливо
для тих, хто тут в чужині
заробляє копійчину і тужить за
домом, родиною. Вони, як та
невидима ниточка, як
життєдайний потічок з’єднують
два далекі береги.

Анна з Ніною просувались у
цьому велелюдії із широко
розкритими очима, позираючи
то наліво, то направо. Та й
справді, було на що подивитись:
поміж бусами на столиках,
стільцях, а то й на землі – газети,
журнали, книги, касети, диски і
все те –рідною мовою! А там далі
– яблука, груші, мед і написи біля
них: «Справжні українці»
тішили око і серце. А ще дальше
– пиріжки з маком і сиром,
пироги, ковбаси домашні і
шинка, а там – риба в’ялена і
смажена, а там ліки (правда
продавці, побачивши поліцію
ховають свій крам, бо не
дозволено цей вид торгівлі). А
ось – парфуми, а там – шашлик і
пиво, є навіть одяг і взуття. І все
те рідне, українське, і яке ж воно
дороге далеко від рідного дому.
Лоскоче ніздрі запах шашлика,
заставляють усміхнутись
жартівливі написи «Дякую Тобі,
Боже, що я не москаль», «Свій
до свого по своє», «Філіжанка
кави і борщу горнятко, додасть
сили – не упадку».

Музика і жартівливі ко-
ломийки спокушають до танцю.
Тут і там чується: «Як їм сі на то
всьо подивила, то аж ми сі зле
зробило», «А ціни, які дома, такі
й тут, лише, що в єврах», «Оцю
кохтинку уже третій год носю і
нічо», «Анцю, загойкай
Марусю». Ніби вся Україна
вмістилась на тому маленькому
клаптику італійської землі.

Наче струмінь чистого
повітря, мовби єлей на зболену
рану були для Анни оті слова і
звуки, запахи, бо вперше за
останні два місяці чула так багато
слів своєю рідною мовою,
бачила так багато милих серцю
своїх речей, вдихала пахощі
рідного краю. З очей котились
сльози, а в думці лагідно
молилась: «Господи, дякую Тобі,
і прости цю музику і спів, і
скоромне в часі Успенського
посту».

Кругом все вирувало, шуміло,
гуло. Мимохідь вдивлялась в
обличчя земляків, в їхні
посмішки, чула їхній сміх і жарти,
і майже в кожній парі очей ловила
такий біль і сум, що й в самої
сльози виступали, як он в тих двох
жіночок біля синього буса.
Здогадалась: щойно отримали
конверти з дому, розглядають
знімки і плачуть, не ховаючи сліз.
Одна здавленим голосом
промовляє: «Ось вона – моя єдина
красуня у весільних шатах, а я так
і не змогла поїхати на весілля». На
що сусідка із скрухою додає:

Закінчення на 4 стор.
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С П А С  У  Н Е А П О Л І
- І я п’ять років не була дома, без мене народились

троє внучат, вже й попідростали, а як поїдеш, коли
документів ждеш – не діждешся. А без документів, сама
знаєш, яка їзда.

Раптом зліва на невеличкому столику Анна побачила
Молитовник, свічечки, церковні календарі, образочки.
Потягнувши Ніну за рукав, вмить опинилась біля
невисокого на зріст, худорлявого, середнього віку чоловіка
і без надії але все ж запитала:

- Ви може знаєте, чи є тут наша церква? І тут же почули
горду відповідь:

- Наша  Українська  Православна  Церква
Київського   Патріархату знаходиться на площі Вікторія.
На Літургію ви вже запізнитесь, а от плоди освятити
встигнете.

Наче крила виросли в обох і полетіли в тому напрямку,
як оповів Павло, так себе відрекомендував новий
знайомий. Біля зупинки стояв одинокий продавець
фруктів, в якого купили по двоє яблук і по дві груші такі
гарні, наче в українських садах налилися, хоч продавець
був місцевий. Ледве встигли розрахуватись, під’їхав
трамвай №2, в який швиденько заскочили. Усміхались
одна одній без слів, тримались міцно за тремтячі руки як
діти. Ось і площа Вікторія, а ось в одному з провулків
видніється зелений хрест, що символізує аптеку, а там за
рогом – повинна бути церковця. Спішать з усіх сил, ось і
аптека, завертають за ріг у вузеньку бруковану вуличку,
що нагадує львівську. Високі сірі кам’яні будинки по
обидва боки утворюють суцільні шеренги і здається от-
от торкнуться своїми розпеченими на сонці обличчями.
Як і в більшості випадків тут церква не є окремим
приміщенням, а частиною суцільної кам’яної колонади.
Догадались, що це церква по відчинених темно-
коричневих дверях. Подруги вмить долають три
сходинки, опиняються у вузенькому притворі і
схвильовані завмирають, очі застилає волога пелена,
обличчя зрошують сльози, а в душу вливається гарячий
потік:

- Відкладімо нині всякі життєві піклування.
Без сумніву це була вона – наша українська церковця,

дарма, що не на своїй землі, дарма, що не в своєму, а
чужому приміщенні, маленькому, старенькому, давно не
ремонтованому, з двома великими темними дощовими
плямами під куполом, на відміну від місцевих церков,
які є справжніми творами мистецтва, ваблять око
розкішними орнаментами, позолотою, фресками,
ліпниною, мозаїкою. А тут – підлога і стіни висотою до
півметра із сірого мармуру, вище – стіни побілені. На
бокових стінах, на рівні очей зліва і справа по дві
меморіальні дошки сірого кольору, на яких німецькі
прізвища та імена, а також дати, найдавніша з яких 3. 1О.
1780 рік. Як пізніше виявилося споруда належала
німецькому посольству в Неаполі. В центрі під муром –
великий, висотою до двох метрів темно-коричневий
дерев’яний хрест без Розп’яття. У горі під куполом – п’ять
маленьких вузьких вітражів жовто-синьо-фіолетового
кольору, що відображають Чашу, Євангеліє, гроно
винограду, пучок колосків і перехрещені букви, що
символізують Ісус Христос.

На аналої – розбірні Царські Врата, справа і зліва від
яких – по дві коругви, на білосніжних полотнах яких –
образи Ісуса і Богоматері, на жовтогарячих – Миколая
Чудотворця і Юрія Переможця. Посередині перед
Царськими Вратами – розкладний столик, покритий
білим обрусом, на якому – образ Богоматері, заквітчаний
вишитим рушником. По обидва боки від столика –
підсвічники, як і в більшості українських церков,
заповнені справжніми восковими палаючими свічечками,
на відміну від місцевих церков, де давно вже
користуються електричними.

Перед Престолом – чотири священики, два з яких в
білосніжних шатах, а інші два – в жовтогарячих,
богобоязно вознесли плат над чашею.

Все це за лічені миті побачила Анна, хоч стояла
зворушена, схвильована із сльозами на очах, як і більшість
прихожан. Подумалось:

- Які величні діла Твої, Господи! Ти не опустиш нас
ніколи. За тисячі миль від рідної землі в старенькій
бідненькій церковці Ти даруєш дітям своїм в такий
величний празник Преображення Сина Свого собор
священників, які також відають, що таке поневіряння на
чужині, про що красномовно свідчать обпечені на сонці
їхні руки, лиця та напружені від надмірної фізичної праці
жили.

Раптом відчула, як ніколи раніше, потужний потік, що
вливався в душу через кожну клітиночку тіла. Це був
потік довіри до Бога, що виливався разом з проміннями
сонця від чаші, виноградного грона і колосків пшениці
на вітражах, що випромінювався лицями священників
біля Престолу, тремтливим мерехтінням запалених
свічечок, пахощами плодів, що чекали освячення, а
особливо натхненним співом прихожан.

Закінчення. Початок  на 3 стор.

Не раз бувала на відправах, слухала церковний спів,
але сьогодні все було по-іншому. Відчувала, що ці люди
розуміють: так вони приречені бути далеко від домівок,
сімей, рідного краю але приречені в ім’я вищої від
буденної суєти цілі – молитися за своїх діточок і онуків,
за свою рідну землю. І тут їхня молитва буде почута. Вони
вірили в це і віра ота їх укріпляла.

Разом з кінцевим «Амінь» молитва спільна легко, як
птиця злітає і довго дзвенить під куполом.

Після проповіді настоятель Храму отець Димитрій
разом з іншими священиками пучечками колосків,
перев’язаними голубими стрічками, окроплюють
свяченою водою принесені плоди і прихожан, а потім
ще й здійснюють єлеопомазання. Преобразився Христос,
преобразились і люди, лиця світяться радістю і вже не
зрозуміти чи то краплі водиці, чи то сльози туги і радості.
Туги за рідними і радості від того, що Пастир не покинув
своїх ягнят, подбав, щоб мали що їсти і пити в дорозі, а
особливо, подбав про їжу і питво духовне.

Умиротворені подруги спостерігали, як молоді
чоловіки вправно розбирають по частинах Царські Врата,
а жіночки знімають коругви, ікони і обережно вкладають
до картонних коробок.

Анна тихенько поцікавилась в однієї з жіночок, чому
так роблять. Жіночка, приємно посміхнувшись, із жалем
пояснила:

- Бо ми тут не одні. Одне церковне приміщення
орендують три конфесії: німецька лютеранська,
філіпінська євангельська і наша українська
православна. Тому то із-за поваги до інших, потрібно
дотримуватись строгого розпорядку, залишати
приміщення вчасно, чистим і без «зайвої символіки».
А за оренду сплачуємо значну суму щомісячно. Але
дякуємо Богу за можливість збиратися разом, бо якщо
в людини трапиться горе, біда чи нещастя вона не одна,
церква їй допоможе. Одні поміж інших розшукають
роботу чи підкажуть де і які документи легше
виготовити, а то й просто словом підтримають. От і
ви приєднуйтесь до нас й інших приводьте. В нас тут
люд з усіх куточків України як і священики: отець
Дмитро – з Рівненщини, отці Петро і Костянтин – з
Тернопілля, отець Богдан – із Львівщини, а отець
Василь – з Франківщини.

Легше стало на душі від таких слів. Відступив
кудись страх перед невідомістю, який постійно терзав
душу на чужині. Промайнула думка, що наступної
неділі можна приступити до Сповіді і до Причастя.

Обмінявшись номерами телефонів після подячної
молитви жінки знову опинились під гарячим сонцем,
а що неподалік вабив величезний парк, то вирішили
його подивитись і, знайшовши вільну лавочку,
спожити свячених плодів.

Ввійшовши крізь широко розчинену браму, одразу
ж почали захоплено розглядати екзотичні дива, яких
тут було чимало. Під густими кронами крислатих дерев
зовсім не відчувалась серпнева спека, а зелена рівна
травичка біля фонтанів із вигадливими скульптурами
навівала спокій. Незважаючи на серпень, багато дерев
милували око буйним квітуванням. Вздовж широкої
алеї двома рівними рядами сміються аж бризкають
червоним, білим і рожевим цвітом невисокі ошатні

деревця. Вздовж металевої огорожі величаво
поглядають на них високі, гіллясті дерева з голубими
китицями, подібними до нашої білої акації. Продумано
доповнюють ландшафт різноманітні пальми, кущі
троянд та інших диво-рослин, назви більшості з яких
ні Анна, ні її подруга не знали. Тішилися як діти,
забачивши серед травички білі квіточки дрібної
конюшини, листочок подорожника, навіть – стеблу
кропиви чи лободи, що причаїлась в непомітному
місці, бо то було таке ж як на своїй землі.

Вперше за останні два місяці раділи змучені серця,
сміялися очі, тіло зробилось легким, як у отих голубів,
що кружляють біля діток, ощасливлених їхньою
близькістю. Десь в глибині душі час від часу тривожно
тенькало:

- Це ж ненадовго, ще трохи і...
Але розмірений шум високих струменів

старовинних фонтанів, замріяні погляди граціозних
юнаків, сила, що віяла від мускулистих тіл атлетів, які
за століття набачилися чимало із своїх п’єдесталів,
щасливий сміх дітлахів на численних атракціонах,
веселі поні, впряжені у казкові карети, – все це глушило
тривожний сигнал. Але варто було поглядові на мить
перекинутись від впевнено крокуючих алеями
місцевих жителів з дітками за руку чи з собаками на
повідку, на купки людей, що тут чи там отаборились
на траві під деревами, порозкладали нехитрий харч і
разом із сльозами ковтають шматок дешевого хліба з
водою, набраною з-під крану тут же неподалік, почути
знайоме «Ой Боже, Боже!» як струна знову озивалась.

Напившись досхочу південної краси, як спраглий
холодної води і не знайшовши вільного місця ні на
лавочці, хоч і багато їх тут, ні на траві, ні під деревами,
вирішили пошукати щастя за межами парку.
Проминувши інші ворота з аркою, опинились на
широкому тротуарі, що слугував місцем розваг на
дивовижних рухомих засобах, що тренували м’язи і
веселили дух. Пересікши широку рівну автостраду,
опинились на не менш широкій рівній набережній і
ахнули від того, що відкривалось очам. Біло-голубий
простір (вперше зрозуміла, чому традиційні кольори
Неаполя саме ці) огортав, заколисував, лікував. Високо-
високо – голубе небо із білими, як лебединий пух,
хмарками, внизу, – скільки око бачить, таж голубизна
води із білими гребінцями піни, з білими величними
лайнерами, з крихітними білими парусниками.
Всередині цього простору невпинно шугають білі
чайки. Набережну від легеньких ніжних хвиль, але
сердитих і руйнівних у негоду захищає довга широка
смуга білих кам’яних брил, рясно всіяних тілами, що
блаженно вбирають сонце і морське повітря.

Засміялись:
- Заробітчани і на камені відпочивають.
- Ходімо і ми туди.
Ось і сходи, знімають взуття, теплий вологий пісок

ніжно лоскоче ноги. А ось і перша брила. Сміючись
як діти, тримаючись за руки, перестрибують із брили
на брилу. Нарешті, знайшовши більш-менш відлюдне
і зручне місце, всідаються на розігрітий сонцем,
відшліфований вітрами, хвилями і дощем білий
камінь. Ноги торкаються теплої м’якої води, яка
зблизька зовсім не здається голубою. Видно
коричневий мох, серед якого то спокійно, то рвучко
рухаються малесенькі рибки. Вдалині між небом і
водою смуга прибережних скель дивовижних форм,
зрідка поплямованих зеленню.

Дивно виглядали ці дві постаті в білих кофтинках і
однотонних спідницях, без засмаги, без темних
окулярів і капелюшків тут серед скупчення засмаглих,
хай і бідних відпочивальників.

- Ну що? – Анна лагідно поглянула на свою
посестру, що за такий

короткий час зробилася рідною.
- Давай, почнемо, – здавленим голосом відповіла

Ніна.
Вийняли освячені яблука і груші, перехрестились.

Відкусили по першому шматку і залилися слізьми. Не
зауважували плину часу, споживали освячені плоди
як і тисячі християн у цей день на землі, хоч і не
підсолоджені спасівським медом, а солоні від сліз, що
котились і котились з очей.

По довгому часі Анна промовила до Ніни:
- Дякуємо Богові за те чудо, яке вчинив нам

сьогодні. Господь преобразив і наше перебування тут,
преобразиться і наша рідна Україна, і ми повернемось
на свою землю, у свої домівки, до своїх родин.

- Господи, укріпи нашу віру, – відповіла Ніна,
кидаючи прощальний погляд вдалину.

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору святого Іоана

Хрестителя смт Підбуж
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Кожна людина, незалежно від того – вірить вона в Бога,
чи атеїст, християнин, чи іновірець – задумується над своєю
появою у світ, своїм походженням. Задумується людина над
своїм життям, над його короткочасністю, над безмежністю
всесвіту. Якщо вона, людина, безслідно зникає в неосяжному
просторі, перетворюючись у матеріальний порох, то її життя
– повний абсурд, хоч би яку мудрість та філософію не
застосувати в земному житті. Лише християнство у його
православному віровченні виявляє людині особливий і
важливий сенс  людського життя на землі.

Беручи до уваги Адамове гріхопадіння, людина має
прожити так, щоби спасіння, яке вчинив Син Божий –
Спаситель світу наш Господь Бог Ісус Христос – торкнулося
її у всій повноті. Спасіння православного християнина
приходить від Бога, коли він, християнин, живе згідно з
волею Божею, яка викладена у заповідях Господніх.

Сама ж воля Господня, Божа є завжди благою та служить
православному дзеркалом, в якому він бачить себе таким,
як він є, та одночасно тут йому показуються всі недоліки, як
їх усунути і що треба вчинити для своєї досконалості.

Так і євангельський юнак, який виконував заповіді
Господні змалку, відчував потребу в чомусь, що дасть йому
щось духовно вище – життя вічне. А життя вічне – це
наслідок дарованого Богом людині спасіння.

У своїх шуканнях юнак і почув від Господа Ісуса Христа
пораду: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро
твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах; а тоді
приходь та йди слідом за Мною. Почувши слово те, юнак
відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав
ученикам  Своїм: «Легше верблюдові пройти крізь вушко
голки, ніж багатому у Царство Небесне». Ученики Його
дуже здивувалися і сказали: «Так хто може спастися»? Ісус,
поглянувши, сказав їм: «Людям це неможливо, Богові все
можливо» (Мф.19,21-26).

 Де сьогодні та голка, через вушко якої проходив верблюд,
де той верблюд, якому вдалось пройти через вушко голки?
Та й, взагалі, чи був в історії такий випадок? Як кажуть
науковці, гіпотетично можна припустити, що таке було.  От
спасіння людей і їх входження у життя вічне, у Царство
Боже  було завжди і продовжується.

Заповіді Господні, як вираження волі Божої, були відомі
людям завжди. Ще до написання їх на скрижалях кам’яних,
Бог написав  Свої заповіді у серцях людських, – повчає ап.
Павло. Тому, кожен, хто прислухався до поклику свого серця,
перебував у здійсненні волі Божої, тобто входив у Царство
Боже. У такому стані перебувало людство до Синайського
законодавства, так є і з тими, що незнайомі із Заповідями
Господніми й сьогодні.

Живим прикладом входження у Боже Царство і без
Христових вказівок могли послужити юнакові старозавітні
праведники, про яких говориться у Святому Письмі Старого
Заповіту. Так пророк Самуїл (2 вересня), який жив у 12 ст.
до Р.Х., був вимолений матір’ю у Бога. Мати віддала його у
трьохлітньому віці на служіння Богу під опікою
первосвященика Ілія. Самуїл мав видіння від Бога та був
покликаний бути пророком і Суддею – правителем в імені
Господнім, – народу Ізраїлевого. Перед своєю смертю
Самуїл запитував народ, чи бува він не скривдив когось за
час свого правління, і ніхто ні в чому не докорив Самуїла.
Пророк на прохання народу помазав їм на першого царя
Саула. А коли цей почав впадати у гріхи і не каявся, то Самуїл
за натхненням Божим помазав на царя благочестивого юнака
Давида, – відомого псалмоспівця та автора книги Псалмів.

 А праведники, які жили до і в часи юнака – свіжа наука
йому і всім охочим спасіння. А це праведна Анна пророчиця,
дочка Фануїлова (10 в.). Вона вдень і вночі служила Богу
постом і молитвою, не покидаючи храму Єрусалимського.
Ця Анна розповідала про Ісуса, як про Христа, всім, хто
очікував спасіння (Лк. 2,36-38).

А що вже говорити про праведних Якима і Анну (22 в.),
їхню доньку – Діву Марію та про  праведних священика і
пророка Захарію і Єлизавету (18 в.), батьків пророка і
Предтечі Господнього Іоана Хрестителя (його усікновення
святкуємо 11 вересня). Про їхню праведність знали і
розповідали серед єврейського народу. Те, що трьохлітню
дівчину віддали у храм на служіння Богу вражало багатьох,
як і те, що у престарілих віком  Якима і Анни народилась
донечка, а у Захарії та Єлизавети – син. А хіба не наука для
юнака і всім нам сходження Діви Марії та Іоана Хрестителя
у Царство Боже?!

Діва Марія – виблагане у Бога Дитя – Богу ж посвячена
батьками. Окрім того, і Сама Діва Марія, (Різдво Якої
святкуємо 21 вересня), посвячує і майбутнє Своє життя на
служіння Богу в дивний спосіб для сучасників – у Дівстві.
А коли Бог покликав Її на найвищий ступінь служіння Йому,
то Вона смиренно схилила голову і покірно відповіла: «Я

Верблюд, вушко голки і спасіння

раба Господня, нехай буде Мені за словом твоїм» (Лк.1,38).
Цей важкий і відповідальний подвиг Богоматеринства

несла Діва і Богородиця в повній покорі Богу, у смиренні,
незважаючи на те, що Вона Мати Сина Божого у Його
Людській природі. Пройшла Богородиця через важкі та гіркі
випробування, та не було від Неї докору Господу Богу.

Подібного приниження зазнали і Єлизавета, сестра Анни,
та її чоловік Захарія – священик з пророчим даром. І їхня
праведність, посилена постом , молитвою і упованням на
Бога були винагородженні народженням сина. Та
виявляється, Бог явив Іоана Предтечу не на утіху та
заспокоєння їхньої старості, а на особливе служіння Сину
Божому і людям. Якнайшвидше воїни царя Ірода Великого
шукали у Вифлеємі та його околицях Дитя Боже – Ісуса.
Єлизавета втекла від воїнів з дитям Іоаном у гірську пустелю,
де невдовзі померла. Сам же Захарія, який пророчо змалював
подвижницьке і предтеченське життя сина, був убитий
воїнами Ірода біля дверей Єрусалимського храму.

Як же це так? Бог подарував батькам сина, вони
повмирали, а дитя залишилось саме у пустелі. І якось не
дивно, а чудно звучать євангельські слова: «Дитя ж зростало
і міцніло духом, і було у пустелях до дня явлення Ізраїлеві»
(Лк. 2,80). Це Сам Бог заопікувався Іоаном. І як було Іоану
30 років, то «було слово Боже до Іоана, сина Захарії, у
пустелі» (Лк. 3,2), щоб він вийшов до народу та йшов перед
лицем Ісуса, готуючи Його путь перед Ним; голосив людям
наближення Царства Небесного, закликав народ до
покаяння та проповідував хрещення на покаяння для
відпущення гріхів. Бо за ним, Іоаном, «гряде Сильніший за
нього, Який є раніше від нього та хреститиме  людей Духом
Святим» (Мф.3,1-11; Мк.1,1-8; Лк.3,1-18).

Цей Іоан не з бідної родини, зі священичого роду. Та вже
змалку позбавлений матеріальних статків, батьківських
ніжностей та виховання і науки. Вирісши у пустелі під
наглядом Ангелів, Іоан так і ніколи не тягнувся до багатства.
В їжі, питті, одязі Іоан стриманий, а в житті – великий аскет
і анахорет. Житла у нього просто нема, проте в Іоана є
духовне багатство – повнота благодаті Святого Духа. Тому
Бог спілкується з ним без посередників і напряму. Їхнє
спілкування у повноті Святого Духа. Тут слова відсутні. У
Святому Дусі Іоан знає чого хоче від нього Бог, цим же
Духом Святим й Іоан знає, як він має чинити та що сказати
людям.

Заради правди Божої, заради спасіння людей та окремих
осіб Іоан готовий на утиски, приниження та саму
мученицьку смерть. І приймає Іоан смерть від меча, як доказ
царю Іроду Антипі, що йому треба покаятись, зійти з дороги
гріха, бо інакше його чекає вічна погибель.

Подібно вели себе і поводять новозавітні праведники.
Священомученик Іриней Ліонський (05 в.), який жив у 2
ст., походив із багатого роду, отримав чудову тодішню освіту.
Познайомившись із єпископом Полікарпом, учнем ап. Іоана
Богослова, Іриней захопився християнством. Був
охрещений, рукоположений у священика, а відтак і у
єпископа. Св. Іриней багато потрудився словом і ділом.
Залишив письмові праці на захист християнства і
православного вчення.  Мученик повчав: «Слово Боже, Ісус
Христос, Господь наш, по Своїй невимовній милості став
тим, що і ми, щоби нас зробити тими, ким є Він…. Ісус
Христос, Син Божий по своїй неперевершеній любові до
Свого творіння  принизився до народження із Діви Марії, і
через Себе Самого поєднав людину з Богом». Мученик не
шукав нічого свого, ні для себе. Він увесь був у правді Божій,
яку проповідував, обстоював, за неї і помер, як мученик.

А як повчально для спасіння діє
життя мучеників Адріана та Наталії (8
вересня.). Начальник судової палати,
поганин Адріан зачудувався терпінням
християн та заради життя у Царстві
Небесному визнав і себе
християнином. Він добровільно пішов
на тортури, а дружина Наталія, таємна
християнка, допомагала чоловікові
переносити муки. Вона сама клала
руки Адріана на наковальну, щоб кати
трощили їх кувалдою. І тут нічого
свого, а Божа правда і Божа слава. А в
цьому і спасіння людини.

А про те, що людина може залишити
гріховне життя, і в покаянні їй Духом
Святим буде дароване спасіння, –
свідчить життя преподобного Мойсея
Мурина (10 в.). Жив у 4 ст., був рабом.
Звершив ненавмисне вбивство, за що
пан його прогнав. Мойсей пристав до
розбійників, які за сильну вдачу обрали

його своїм ватажком. Розбої та вбивства, які він робив,
наводили на людей жах. Так пройшло п’ять років, Мойсей
задумався над своїм життям, над вічністю і розкаявся.
Прийшов у монастир, монахи зі страхом дивились на нього
та  не повірили йому і не прийняли у монастир. Мойсей
поселився в печері біля монастиря, де молився, постився і
каявся за минуле. Один благородний вчинок Мойсея
змилосердив ігумена і братію монастиря. На Мойсея напали
розбійники,  яких він пов’язав та привів у монастир. А було
їх п’ятеро. Мойсей їх простив і його прийняли у монастир.
Його аскетизм, побожність, смирення і зневажливе
ставлення до себе (був він ефіоп, негр) підняли його до
святості. Бог наділив Мойсея даром прозорливості.
Преподобний передбачив свою смерть – загинув від
розбійників. Він очікував такої смерті, як на своє спасіння.

Якого похвального слова заслуговують засновники
чернечого життя в Україні преподобні отці Антоній і
Феодосій Печерські (15 в.). Заради спасіння жили в печерах,
заховались  від світу і його світла заради світу Ангельського
і світла небесного. Бог і під землею вчинив їм спасіння, на
шлях якого вони настановили і наставляють своїх
послідовників.

 А мучениці Софія і її малолітні дочки Віра, Надія та
Любов (30 вересня) – це взірець святості для батьків і дітей.
137 рік, околиця поганського Риму, а тут  біля столиці блуду
живуть світочі віри в істинного Бога – християни. Ні тягар
вдовиного життя, ні розкоші дому дочки імператора, куди
їх поселили, щоб втягнути їх у поганство; ні залякування,
ні самі тортури і смерть не звернули мучениць з дороги
спасіння. Їхня вірність Христу Богу поклала на них небесні
вінці мученицької слави. Тут сплелись спасіння, блаженство
і вічність у єдину нагороду  від Бога.

Цього спасіння, блаженства і вічності бажає кожній
людині наш Господь Бог Христос, що перебуває у
Єдиносущній Нероздільній Тройці. І Цей Син Божий є
Дорогою до Отця, Який і подає трудівнику на духовній ниві
цю небесну винагороду.  Також всім відомо, що шляхом
приниження, терпіння і смерті, де було служіння Богу Отцю
і людям в покорі та смиренні, пройшов Боголюдина Господь
Ісус Христос, Який сів у славі по правицю Бога Отця. Тому
Христос Спаситель має всі підстави кликати всіх охочих до
спасіння йти за Ним. До того ж Господь Христос зазначає,
що це є шлях хрестонесіння, який вимагає самозречення і
повного віддання себе на волю Божу, вручення себе, своєї
долі в руки, розпорядження Христа Ісуса.

Сам же Христос і святі повчають, що дорога спасіння не
для невпевнених, які оглядаються назад. Той, хто хоче
спастися повинен благочестивим життям служити Богу,
Церкві, людям. В пості, молитві та в духовних подвигах
вимолювати прощення і наповнення себе Святим Духом.
Також, за порадами святих Отців, той, що прагне спасіння
повинен зануритись у любов до Бога, а у Бозі любити всіх
людей без винятку та все створіння Боже. Тут треба забути
про все, свій добробут, а разом з Богом проявляти турботу
про всяку людину і сам світ. А щодо себе, то просити в Бога
прощення своїх провин. Також не уповати на свою
праведність, та і не вважати себе праведником, бо в цьому
криється гріх гордині.

Святі наголошують, щоби спастись треба трудитись і
тілесно, і духовно та не зменшувати цих трудів ні в немочі,
ні у старості. Треба трудитись і не перераховувати досягнуте.
Трудись на славу Божу, а спасіння треба покласти на Господа
Бога, в Якого все можливе.

Підготував свящ. Іван Владика
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Крім недільного дня ми з вами
сьогодні молитовно вшановуємо
велике не двонадесяте свято
Усікновення глави чесного, славного
пророка Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоана. Сьогодні день
строгого посту. Сьогодні день смутку,
бо постраждав один із найбільших від
народжених жінками Хреститель
Господній Іоан, який був останнім
старозавітнім пророком і першим
мучеником, бо постраждав за істину.
При яких обставинах, дорогі браття
і сестри, відбулося усікновення глави
Хрестителя Господнього Іоана? Хто
наважився на цей гріх? Хто посмів
підняти руку на цього праведника?
Ірод Антипа, четверовласник. Після
смерті  свого батька римський
імператор поділив його царство на
чотири частини. Прибувши в свою
територію, там він почув голос
пророка Божого Іоана, який відкрито
перед усіма людьми і в очі говорив
йому, що не належить йому мати
жінку свого брата Филипа. Бо Іоан
Хреститель знав, як негативно
аморальне життя можновладців
впливає на простих людей. І він,
незважаючи на те, що Ірод був при
владі, відкрито звинувачує його в гріху
перелюбства. Ірод поважав, як каже
євангеліст, Іоана Хрестителя.
Залюбки слухав його. Жінка його,
Іродіада, ненавиділа Божого пророка.
Ненавиділа за те, що він відкрито
говорив їм правду, викриваючи їх в
їхньому гріху. І совість докоряла й
Ірода, й Іродіаду. І на кінець Ірод
вирішив заарештувати святого
Іоана. Посадив його у в’язницю. І там
думав, з часом, люди забудуть про
нього, все втихомириться і він буде
спокійно проживати в перелюбстві.

Був день його народження. Треба
сказати, що євреї не вшановували дні
народження. Але на Ірода вплинула
римська культура. А римляни,
відповідно, вшановували свої дні
народження. І він, як належиться
правителю, запросив еліту – своїх
близьких, знайомих. І влаштував
великий бенкет. Жінки, звичайно, не
сиділи згідно тодішнього східного
етикету разом з мужчинами. Коли вже
були на підпитку, вийшла танцювати
дочка Іродіади – Соломія. І своїми
танцями так вгодила гостям, що
вражений і сп’янілий Ірод, встає і дає
свою нерозумну клятву, і каже,
звертаючись до неї: «Чого тільки
попросиш у мене, дам тобі, навіть до
половини мого царства» (Мк. 6:23).
Соломія, звичайно, не знала чого
просити, підбігла за порадою до своєї
матері. А матері того і треба було. Вона
каже: «Голову Іоана Хрестителя» (Мк.
6:24). І коли Соломія зайшла до
присутніх і сказала про це, Ірод, замість
того, щоб відмінити свою нерозумну
клятву, він дає наказ воїнові, який
відрубує Іоану Хрестителю голову.
Голову принесли на блюді, подали
Іродіаді, яка голкою колола язик пророка
Божого, а пророк знову сказав ті слова,
які вона чула, що: «Не належиться тобі
мати жінку свого брата». Викинула
голову в смітник, а учні його почувши,
пішли, взяли тіло свого учителя і
поховали в Севастії. Ось так закінчив
земний подвиг великий пророк Божий
Іоан Хреститель.

Ось так Господь Бог допускає, дорогі
браття і сестри, праведникам таку
смерть. Треба сказати, що для праведних
і святих людей неважливо, яка для них
наступає смерть, бо вони завжди готові
до неї. Бо на смерть дивляться, не як на
кінець, як ми з вами, а як на народження.
В християнстві смерть є переходом у
вічність. І тому Церква так величає
цього пророка Божого – Іоана
Хрестителя, бо його пам’ять шанується
з похвалами, як співається в тропарі. Бо
він постраждав за істину радуючись. Він

Проповідь на свято Усікновення глави пророка,
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана

все своє земне життя віддав для того,
щоб проповідувати про істину. Бо
істиною є Христос. Він впродовж всього
свого життя приводив людей до Христа.
І виконав свою місію і отримав вінець в
Небесному Царстві.

Сьогоднішня наука, дорогі браття і
сестри, є дуже повчальною для нас з
вами, бо все починається від серця, все
йде від середини. Не думаймо собі, що
Ірод Антипа був безбожником. Він жив
в середовищі Старого Завіту.
Відповідно, виконував приписи Старого
Заповіту. Але всі ці приписи зводились
до зовнішнього виконання. І в
теперішній час, чому серед нас немає
правдивого християнського життя? Та
тому, що ми з вами теж все зводимо до
зовнішнього. От, наприклад, стали на
молитву і запитаймо себе, чи ми справді
молимося? Багато зайвого лізе до нас в
голову.

Одного разу, до речі, до одного
священика підійшла жінка і каже: «Отче,
дайте мені правило». А він каже: «Даю
тобі правило прочитати в день десять
Ісусових молитов». А Ісусова молитва
звучить так: «Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй мене грішну».
Але при цьому священик наголосив:
«Промовляти від усієї душі і думати
тільки про слова молитви». Жінка
відійшла, образилась, що священик так
мало дав їй молитов, бо вона думала,
може він сотню їй дасть, а може й дві. І
через деякий час вона прийшла до
священика і каже: «Отче, дякую вам за
правило. Але я його повністю не
виконала, бо я промовила в день всього
три молитви, забувши про все». Ось
бачите? А ми з вами теж повинні думати
про те, що ми робимо. Перед ким ми
стоїмо, з ким ми розмовляємо. І тому в
нас немає життя, бо немає молитви. А
багато із нас зовсім не моляться, ні
зранку, ні ввечері. Або моляться як-
небудь. Бо деколи спостерігаємо навіть
в храмі, моляться як-небудь, голова бігає
як дзиґа, якийсь стук і зразу
повертається. Ну що то за молитва? Або
ми стоїмо в церкві. І так давайте,
оцінимо себе критично. Ми може стояли
в церкві, але чи ми молились в церкві? І
потім, яке ставлення до самої церкви?
Часом, навіть ті лавочки і крісла,
поставлені для того, щоб людина, яка
немічна, присіла, але не розмовляла, а
думала про Бога сидячи. І ось так в
усьому, дорогі браття і сестри. Коли так
поглянути, здається зовнішньо ми не
погані люди, можемо стримати свої
емоції, можемо себе показати на людях
культурними, деколи навіть і

моральними. А що робиться
в нашому серці? Часом
дивимось, а який наш
погляд? А Христос сказав:
«Всякий, хто погляне на
жінку жадаючи її, вже вчинив
перелюб з нею у серці
своєму» (Мф. 5:28). Я до чого
все це кажу? Бо дуже часто
ми з вами говоримо навіть:
«О, яка строга релігія у
мусульман. Як вони живуть».
А в християн набагато
строгіша, бо ми з вами
несемо відповідальність, не
тільки як в Старому Завіті,
щоб нікого не вбити, а щоб
не гніватися на брата свого.
Не тільки не перелю-
бствувати чи розпусно жити,
а навіть поглядом пожа-
дливим не грішити. До яких
висот підносить Христос нас
з вами. А ми не працюємо над
собою, так, як й Ірод, до речі.
Бо він вчинив гріх, забравши
жінку свого брата. А лукавий,
щоб погубити людину, ніколи
не ставить її перед гріховним
фактом. Він здалеку веде
людину.

Як я вже не раз говорив і ще раз
повторюю, як один старець, монах
пустелі, подвизався. І явився йому
диявол і каже: «Я тебе перестану
спокушати, тільки вчини однин із трьох
гріхів: або напийся, або вчини перелюб,
або вбивство». Ну, він вибрав, здавалося
б, найменший. Напився і подумав, що
диявол його більше не буде турбувати.
Але після цього вчинив перелюб, і вбив
чоловіка тієї жінки з якою вчинив
перелюб. Бачите?  Через одну страсть,
через один гріх, він вчинив і решту. Так
диявол кинув гачок, Ірод клюнув,
вчинив гріх. Є гріх – є докори сумління.
І тут великий пророк Божий не мовчить,
як серед нас буває. Чому ми з вами
знаходимося в такому стані? А тому, що
ми не живемо по правді і не відстоюємо
правду, бо за правду треба страждати. І
ми стараємося вгоджувати, щоб було
добре. І ось, як добре, а ми вже з вами
бачимо, що робиться в нашому
суспільстві чи на нашій парафії.
Здається і церква є, і не одна а дві. І
священики є, і служиться, і
проповідується, і люди моляться,
нібито, і ходять, нібито до церкви, і
нібито сповідаються, і нібито
причащаються. Але, як кажуть: «Яким
був, таким і залишився». Немає ніякої
зміни. Чому? Та тому, що зміна йде
зсередини. І тому то в християнстві таки
важливо – покаятися, перемінити свій
розум. А коли розум переміниться і все
життя зміниться. І ось Ірод відчуваючи
докори совісті і далі чув голос
проповідника. І попробуйте совість
свою вгамувати, вона ж непідкупна. Її
неможна чимось купити. Вона є голосом
Божим в людині. І ось, замість того, щоб
визнати свій гріх, дружину свого брата
відпустити до брата і попросити
прощення, він цього не зробив. І тут
диявол впіймав його на гачок під час
бенкету. А диявол з пияком робить те,
що рибак із рибкою, коли рибка клюнула
і є на гачку. Він робить все, що хоче. І
тому дуже багато гріха вчинено в стані
сп’яніння. Тому апостол Павло каже: «І
не впивайтеся вином, від якого буває
розпуста» (Еф. 5:18).

Треба сказати, що Україна, по
вживанню алкоголю, займає п’яте місце
в світі після Молдови, Росії, Угорщини
і Чехії.  Знаєте, скільки в Україні
споживається алкоголю на душу
населення – 15,6 л. Масове сп’яніння  в
нашому українському суспільстві. Не
тільки серед дорослих, серед дітей,
серед юнаків, серед дівчат, серед
мужчин, серед жінок. Скоро буде п’яна
нація. І що ми з вами, дорогі браття і
сестри, побудуємо із алкоголіками, із

п’яничками? Які будуть сім’ї, які будуть
діти?  Ми вже пожинаємо. А що буде
ще через 20 років, коли Бог продовжить
існування України і ми з вами її не
зруйнуємо. Приходять мені слова
нашого генія: «Свої діти її розпинають».
І ось Ірод дає нерозумну клятву, обіцяє
півцарства, коли сам мав тільки
четвертину. І бачите, як він попався,
зробив перелюб, напився і вчинив
вбивство.

Ось бачите, як людина, віддавшись
якійсь страсті, стає рабом цієї страсті. І
тому, особливо православ’я, навчає, щоб
ми з вами боролися зі своїми звичками
допоки вони знаходяться в зародку. І
навіть псалмоспівець каже: «Розбити
дітей об каміння» (Пс. 136:9). І деколи
атеїсти, читаючи псалом 136, скажуть:
«Дивіться, яка жорстокість у християн».
А то треба розуміти алегорично. Тими
младенцями є помисли людські. А гріх
починається з думки, він проходять
певні стадії, як хвороба. Гріх – це є
хвороба. І тому ми гріх повинні вбити в
думці. Прийшла думка погана – вже її
ліквідувати. Як ми не будемо лікувати
цю думку, то з’явиться вчинок. Ми
здебільшого з вами судимо про людей
по вчинках. А Господь дивиться на
серце. «Бо хто творитиме волю Отця
Мого Небесного, той брат Мій, і сестра,
і мати Моя» (Мф. 12:50). Він дивиться
тільки на лагідного і покірного серцем.
Ось приклад сьогоднішнього святого
Євангелія, що зробив гріх із Іродом
Антипою. Бо він його впустив у своє
серце. Так, як ми часом, впустімо
іскорку в свою стодолу, де є сухе сіно
чи солома – все згорить. Так само і ми
впускаємо думку в своє серце і
запалюємо своє серце і потім виникають
конфлікти, сварки, потім той вогонь
передається на домашніх, на сусідів, на
родину, і на суспільство. Про це ніхто
не говорить, ви не почуєте ні по
телебаченню, ні по радіо. І на
превеликий жаль мало хто займається
духовними проблемами. Мало хто
описує про те, що робить гріх. А ми
бачимо навкруги себе наслідки гріха. І
бачимо в собі і в своїх сім’ях і родинах.
Ось що зробив гріх зі святим Іоаном
Хрестителем. І тому світ, дорогі браття
і сестри, так ненавидить людей
праведних і святих. Він старається їх
позбутися.

Пригадаймо собі час атеїстичного
гоніння. Вони не хотіли, щоб совість
їхня нагадувала їм про Бога, про
святість, про чистоту і про небо.
Старалися вбити, знищити і ліквідувати.
Ось це яскравий приклад сьогод-
нішнього Євангелія та історії роду
людського. Скільки праведників
постраждало від негідників, які
жорстоко поступали з людьми, катували,
мучили. А вони терпеливо зносили і
дякували Богу. Бо знали, що вони нічого
не втрачають. Бо сказав Христос: «Хто
вірує в Мене, має життя вічне» (Ін. 6:47).
Нам з вами деколи дивно, чому свята
людина так постраждала? Бо ми з вами
піднялися на певний духовний рівень,
ми мислимо по земному, ми мислимо
матеріально. І навіть християнство
зводимо до того, щоб мати гарантію
доброго і комфортного життя. А
Християнство вчить нас з вами про
вузьку дорогу і тісні ворота, якою йшов
Іоан Хреститель, наш небесний
покровитель. І ми повинні йти тою
дорогою, дорогою самозречення,
дорогою подвигу, дорогою страху
Божого, дорогою молитви і дорогою
роблення всім добра. І коли будемо йти
цією дорогою, то за молитвами Іоана
Хрестителя і ми сподобимося Царства
Небесного. Амінь.

прот. Іоан Альмес
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19 серпня Свята
Православна Церква святкує
одне із великих і славних свят,
згадуючи подію Преоб-
раження Господа нашого
Ісуса Христа перед своїми
учениками – Петром, Яковом
та Іоаном. Там на Фаворі
Спаситель показав іскорку
Своєї слави, яку мав від віків
і в якій прийде вдруге.
Господь упродовж Свого
земного життя не дозволяв,
щоб Його Божество було
видиме людині. І лише під
час Преображення на якусь мить Він вперше постав перед апостолами в образі Того, Ким був
насправді, в образі Правдивого Бога: обличчя Його, як те сонце засяяло, а одежа стала біла, як
світло. Небесна слава Боголюдини настільки захопила апостолів, що вони забажали завжди споглядати
її перебуваючи на горі. «Наставнику, добре нам тут бути» – викрикнув апостол Петро з радості.

Особливим, величним і славним цей день є для парафіян с. Бусовисько, які святкують престольне
свято. З кошиками у руках, які традиційно наповнені яблуками, грушами, сливами і виноградом та
святковим настроєм, віряни поспішають до храму Божого. Щоб подякувати Всемилостивому Богу
за Його ласку і любов, щоб разом повнотою Церкви відчути ту радість, яку відчули апостоли на
Фаворі.

На запрошення настоятеля храму Святкову Літургію очолив прот. Миколай Юзич. Йому
співслужили: прот. Василій Нацулич; прот. Ярослав Грица; прот. Стефан Бандура; прот. Володимир
Бандура; прот. Роман Шак; прот. Ігор Дудик; прот. Іван Білик; свящ. Іван Федак. Величність Служби
Божої у День престольного свята закарбувалася у серці кожної людини. Насамперед це відчувалося
у щирій молитві, у піснеспівах, які звучали і у відчутті присутності Самого Бога в храмі.

Наприкінці Богослужіння з повчальним і вітальним словом до присутніх звернувся прот. Ярослав
Грица, який розповів про Фаворське чудо і його значення для нас, зазначаючи, що сяйво фаворської
слави приносить втішну радість для людини, даючи її надію на те, що відказавшись від тимчасових,
земних благ, а обравши вічні, вона зможе преобразитися і успадкувати життя вічне у Царстві
Небесному. А вітаючи настоятеля, парафіян і всіх присутніх побажав, щоб Господь дарував усім
віру апостола Петра, любов апостола Іоана, терпіння апостола Якова та зміцнив наші немічні сили,
вселяв у наш розум новий вищий сенс життя і готував наші серця до сприйняття вічного,
Божественного. У свою чергу настоятель храму висловив слова подяки отцям, які прибули на
престольне свято і побажав їм міцного здоров’я, благополуччя, миру і ще багато років трудитися на
Христовій ниві. А також привітав парафіян і гостей зі святом.

Після завершення Богослужіння було звершено чин малого освячення води і освячення плодів,
які люди принесли в знак подяки Господу. А також відбувся хресний хід навколо храму і було
окроплено усіх освяченою водою. І кожен наповнивши серце своє радістю, з милості Божої, яка
подається усім людям, поніс до своєї домівки частинку фаворського світла.

Дмитро Гурин,
студент ВПБА

14 серпня Православна Україна святкує
першого Спаса. Серед подій цього дня і
пам’ять семи братів мучеників Макавеїв, їх
матері Соломонії та учителя Єлеазара. Сам
феномен макавейства присутній і в
українській історії, зокрема і сьогоденні.

Хто такі Макавеї? Макавей (від
арамейського маккаба) – молоток. Таке
прізвисько отримав третій син єврейського
старозавітного священика Матафії Юда, який
підняв у 165 р. до Р. Х. повстання за
визволення свого народу з-під поневолення
сирійського царя Антиоха IV Єпіфана.
Десятки літ тривала боротьба. Вона показала
величезну впертість і відвагу повстанців, за
якими закріпилася назва Макавеї. Вони таки
перемогли, на короткий час здобули волю
своєму народові. Але з півночі прийшли
римляни й знищили єврейську державність
та поставили царем зрадника і прислужника
римських кесарів Ірода (саме в час його
правління народився Христос).

Цей епізод з історії єврейського народу
дуже нагадує нашу боротьбу за державність.
Вороги зі сходу і заходу «неодноразово
хотіли, щоб ми як українці померли»,
прирікали нас до духовної смерті… Але й
серед народу нашого теж виростали
національні та духовні Макавеї, зокрема
новітні: діти з Майдану, молоді добровольці,
воїни та священнослужителі. 2014 р. саме
вони піднялися на захист нашої свободи. Та
теж прийшли вороги з півночі. І українські
Макавеї сьогодні відстоюють нашу
державність на сході України.

Святі мученики, яких вшановуємо, жили
за 150 р. до Р. Х. Їх подвиг відбувся через
півстоліття після початку повстання. Вони
продовжили «макавейство», але в
релігійному ключі, і отримали в «спадок»
прізвисько Макавеї. За віру всі вони пішли
на тяжкі муки і не зреклися її. Своїми
стражданнями мученики якби почали той
хресний шлях страждань, по якому потім
пішла безліч мучеників християнських, що
не хотіли зрадити віри в Христа та йшли на

24 серпня 2016 р. діти парафіяльних
недільних шкіл церкви св. кн. Володимира м.
Новий Калинів та «Чадо Боже» храму Собору
св. Іоана Хрестителя смт. Підбуж молитовно
відзначили 25 річницю Дня незалежності
України на Святому джерелі Пресвятої
Богородиці у присілку Заглина с. Монастирок
Жовківського району Львівської області.
Святиню відвідали, щоб духовно збагатитись,
укріпитись у вірі та помолитись за Україну.

Під час Успенського посту віряни особливо
підносять свої молитви до Пресвятої Владичиці,
тому біля каплиці Пресвятої Богородиці діти
разом з о. Ярославом Фабіровським (м. Новий
Калинів) відслужили подячний молебень,
молитовно дякуючи Богові за Україну. Окрім того
усі щиро просили в Пречистої Владичиці миру
та кращої долі для рідної неньки, а також з
національним символом України – синьо-жовтим
прапором – виконали гімн України, пісні «Боже
великий, єдиний», «О, Україно! О люба ненько…»
та «Через поле України». У водах цілющого
джерела, паломники з вірою та молитвою шукали
зцілення для душі та тіла.

Споконвіку люди України шанували місце
явлення Богородиці і цілюще джерело у приліску
Заглина. Святе джерело – перлина Розточанських
лісів. За переказами на Монастирській горі у
XV–XVI ст. був невеликий монастир. Одного
разу під час ворожого нападу на обитель вижив
лише один чернець. Він поселився окремо і жив
самітником, безперервно молячись до Пречистої
Богородиці. Проте, через деякий час невеликий
монастир занепав. Неподалік місця монастиря,
люди випасали худобу. Дівчинка-пастушок
Марія (за народною звичкою Маруся) часто
молилася там, де, за переказами, жив монах.
Одного разу раптом з-поміж листя дерев

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПІД ОМОФОРОМ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

опустилося якесь світло. У світлі вималювались
риси незвичайної жінки. Дівчинка хотіла
податися назад, проте жіночий голос зупинив її:
«Не бійся, дитино. На цьому місці є особлива
Божа благодать…». Панна перехрестила
дівчинку і зникла. Серце дитини відчуло, що це
була Божа Мати. Маруся так і розповідала іншим
пастушкам, а згодом і односельчанам та
священику: «Я бачила Матір Божу. Вона мені
усміхнулася… А ще сказала, що тут є Божа
благодать». Не всі повірили, дехто навіть
сміявся. Дівчинка плакала, та раптом підвела очі
вгору і… знову побачила свою Небесну Гостю.
За почутим проханням Богородиці Маруся
підійшла до гори і маленькою ручкою
розгорнула землю. І сталося диво: з-під землі
почало бити джерело. У Заглині його і донині в
народі називають Марусею. Сталася ця подія 13
вересня невідомого року XVII століття. Чудесна
новина облетіла навколишні села.  Люди
звідусіль ішли до благодатного місця, щоб

скуштувати води, яку подала Небесна Цариця. З
того часу і по сьогодні у Заглині трапляються
чуда.

Дорогою назад паломники відвідали історичне
містечко Львівщини Жовкву (XVI ст.). Місто
збудоване за принципом «ідеальних міст» Љ
оригінальної містобудівної концепції доби
Ренесансу. Центр обведений мурами замку. На
невеликій території історичного центру сьогодні
знаходиться близько 55 пам’яток архітектури, в
тому числі світового рівня. Діти мали змогу
піднятись на Ратушу та помилуватись краєвидами
цього старовинного міста. Старовинний дух та
патріотичність міста закарбувались у пам’яті
дітей.

Усі повернулись додому духовно та
патріотично-піднесеними, молитовно
прославляючи Пресвяту Богородицю. Пресвята
Богородице, спаси нас і оберігай український
народ!

Анастасія Альмес

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У С. БУСОВИСЬКО
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ КОЖЕН НАРОД МАЄ

СВОЇХ МАКАВЕЇВ

муки й смерть за Нього; той шлях, по якому
і Христос поніс свій хрест на Голгофу.

Всі наші вороги також постійно
боролися з основою української нації –
Вірою і Мовою. На Галичині знищували
православну віру, народ зберігав мову. На
великій Україні – зберігали віру, мовно
частково русифікувалися. А Закарпаття,
Буковина …

Заклик патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета до єднання в Помісній
Церкві є закликом до відродження основи
єдності українського народу. Не даймо
ворогам нашкодити нашому єднанню.

«Нехай же Христова наука,
християнська любов буде для нас тим
мечем, яким ми самі визволимось, але від
якого й самі не загинемо й нікого не
погубимо».

митр. прот. Михайло Цебенко,
кандидат богословських наук
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27 серпня,  у  селі  Нагуєвичі  на
Д р о г о б и ч ч и н і  з  н а г о д и  1 6 0 - ї
р і ч н и ц і  в і д  д н я  н а р од же н н я
І в а н а  Ф р а н ка  в і д бу л о с я  В с е -
у кр а ї н с ь ке  л і т е р а ту р н о- м ис -
тецьке свято «Я син народа,  що
вгору йде».

Д о р і д н ого с е л а  п о е т а ,  щ об
п о к л о н и т и с я  в е л и ком у с и н о в і
ук ра ї н с2ького на роду т а  в з ят и
участь в урочистостях,  приїхали
в и с окоп р е о с вя щ е н і й ш и й  Я к і в
а р х і є п и с коп  Д р о гоб и ц ь к и й  і
Самбірський УПЦ КП,  секретар
Дрогобицько-Самбірської  єпархі ї
і  настоятель парафії с.  Нагуєвичі
п р от.  А н д р і й  Б е з уш ко ,  д ухо -
венство єпа рх і ї  т а  духовенство
Самбірсько-Дрогобицької  єпархі ї
У ГК Ц ,  л і т ер а тори ,  г р ом а д с ьк і
д і я ч і ,  п ол і т и к и ,  м и т ц і ,  п р е д -
ставники влади та  громадськості .
Роз п оч а л и с я  ур оч и с то с т і  б і л я
музею імені  Івана Франка.Після
уроч истого м олебну,  очоле ного
вл а д и кою  Я ков ом ,  бул о  п р о -
голоше но слово п ро вид атного
сина Украї нського на роду Іва на
Франка де архієрей наголосив про
н а д з в и ч а й н о  ва г ом и й  в н е с ок

Я СИН НАРОДУ, ЩО ВГОРУ ЙДЕ
саме тут, на  землі,  яка народила
нашого Великого Каменяра.  Адже
с а м е  з в і д с и ,  з  ц і є ї  з ем л і ,  в і н
вирушив у далеку життєву дорогу
дл я  того,  щоб  ув і ков і чн ити не
тільки своє ім’я, а  й для того, щоб
представити усьому світу Україну
і  укра їнців .  Я переконаний,  що
саме тут, де коріння Івана Франка,
м и  п о - о с о бл и в ом у п о в и н н і
го рд и т и с я  й ого  п о с т а т т ю ,  м и
повинні цінувати і шанувати його,
тому що він з нами, він творив для
нас і  думав про нас».

Продовжилося свято на літній
с ц е н і  д е р ж а в н ог о  і с то р и ко-
кул ьтур ного  з ап ов і дн ика  с . На -
гує вичі .  На  м а й да нчи ка х  л і со-
па рку усі  п рисутні  м а ли з м огу
побачити виставки робіт народних
майстрів Дрогобиччини, виставки
к в і т і в ,  ка р т и н и  уч н і в  М а л о ї
академії  мистецтв селища Підбуж
т а  д и тя ч о ї  худ ож н ь о ї  ш кол и
Дрогобич. Також гості свята мали
можливість переглянути виступи
мистецьких колективів та окремих
виконавців Львівщини.

Пре с-служба єпархі ї

Галина з дев’ятирічним онуком
Андрійком проходять мимо церкви.
Андрійко обриває на півслові
захоплюючу розповідь про побачений
вчора фільм і не по-дитячому серйозним
тоном промовляє:

- А знаєте, бабусю, я після «СВІТу»
в церкві себе зовсім інакше почуваю.

- Дивишся на все дещо іншими
очима? – лагідно усміхнувшись, запитує
Галина.

- Так, – відповідає Андрійко, –
десять днів підряд, щоранку, а іноді й
після обіду, ми всі разом тут молились.
Нам багато дечого пояснили: як
побудований храм, якповодитись в
ньому, значення багатьох незрозумілих
слів, ікон, речей. І тепер мені хочеться
йти до храму.

- Вже не боїшся і тобі цікаво?
- Так, – чує Галина у відповідь

радісний голос Андрійка. Слухаючи
внука, із задоволенням розмірковує над
позитивними змінами в діях онука.

Раніше не завжди вдавалось вмовити
його йти до церкви: то фільм цікавий, то
гра захоплююча, то втомлений, то
страшно бути висміяним, що невчасно
або не так перехрестився в храмі, не в
тому місці поклонився.

Та одразу ж після відкриття Свято-
Іванівського табору щоранку доводилося
стримувати Андрійка. Замість звичного
«Швидше!», «Запізнюємось!» чулось
«Почекай!», «Ще рано!», «Прибіжиш під
зачинені двері!»

Мабуть, спрацював фактор
доброзичливого ставлення з боку
вихователів та інших відповідальних
осіб, а можливо те, що протягом десяти
днів щоранку в храмі розпочинала день
одна й та ж спільнота, приблизно одного
й того ж віку, майже однакових
уподобань, що сповідують однакові
цінності.

І мабуть, не слід боятись, що хтось
зауважить недоліки у вихованні твоїх
дітей чи онуків і не варто боятись
довірити їхнє виховання на деякий час
іншим людям, особливо, спільноті.

БАБА-БАБУСЯ
Прибирає Ірина тиху оселю,

переплітаючи в голові мереживо
розмаїтих думок. Їх розмірений плин
обриває рвучкий вітер – це внучка різко
відчинила двері, розморена літнім
сонечком із розпашілими щічками та
змокрілим чубчиком знеможено падає на

ІЗ ДИТЯЧИХ УСТ
«Світ»

килимок біля дверей, роззувається,
метеликом доторкається до щоки Ірини, з
голосним «Ох!» вмощується в кріслі,
повчально піднімає вгору пальчик,
розсипаючи увсебіч хитрі блискітки-
іскорки з-під пухнастих тремтливих вій,
інтригуючи запитує:

- Хто ви – для мене?
- Ну... – Ірина здивовано дивиться на

внучку, прогнозуючи подумки, що на цей
раз їй піднесе це маленьке любе серцю
чудо, – я – твоя баба.

- Ні! – швидко-швидко заперечливо
похитала голівкою внучка, аж кіски від
тих рухів злились в один золотавий
віночок.

- Баба в ступі літає, з мітлою під
пахвою, а ви – моя бабуся, моя бабусенька
рідненька, – обвивши рученятами шию
Ірини, притулилась до її щоки.

- Ох ти ж моя лисичка-сестричка,
щасливо засміялась Ірина.

- Ні, я – не лисичка і не сестричка. Я
– ваша внучка Софія, а Софія – це
мудрість,

– знову повчально піднявши пальчик
вгору, промовила дівчинка.

- І де ж це ти такої мудрості набралась,
радосте моя, – чи не в «СВІТІ»? – радісно
сміючись, запитує Ірина.

- І в «СВІТІ» також, – киває голівкою
Софія.

В МИРІ З ПРИРОДОЮ
Теплого літнього дня прополює Ірина

квіти вздовж доріжки. Раптом чує крик
Софійки:

- Бабусю! Рятуйте!
Миттю схоплюється Ірина та з

тривожним серцем спішить на
розпачливий крик внучки, що долинає з
протилежного кутка саду. Задихана
зупиняється, побачивши Софійку, що в
жовтому платтячку і з двома жовтими

бантами на голівці, наче квітка кульбаби,
присіла навпочіпки біля куща смородини
і продовжує кликати:

- Бабусю, допоможіть!
Підбігає Ірина ближче і бачить

колорадського смугастого жука, що
борсається в павутинових тенетах поміж
нижніми гілками.

- Бабусю, рятуйте жучка!
Допоможіть!

- Софійко, та це ж – колорадський
жук. Знаєш, скільки картопельки він
пожер?

Він – шкідник! – полегшено зітхнувши,
повчає бабуся внучку.

- Все одно, хочу жити в мирі з усією-
всією природою, – заперечує Софійка
таким тоном після якого Ірині не
залишається нічого іншого, як визволити
ненажеру – «жучка» з павутиння.

ПОМІРКУЙМО РАЗОМ
На диво непосидюча Софійка сьогодні

сидить за столом тихо, задумано
пережовуючи шматочок булочки з медом.
Звівши цікаві оченята на Ірину, запитує

- Бабусю, а Бог їсть?
Захоплена зненацька таким питанням

Ірина, мить подумавши, відповідає:
- Бог – такий всесильний, що не має

потреби в їжі, але написано в Євангелії, що
Господь Наш Ісус Христос після Свого

Воскресіння перед учнями своїми їв
кусокпеченої риби і стільниковий мед.

- О, я теж дуже-дуже люблю рибу і
медок, бо він такий солоденький, –
радіснозащебетала Софійка.

- Знаю, знаю, моя розумничко, –
засміялась Ірина. Продовжуючи ласувати
Софійка запитує:

- А Бог завжди-завжди є всюди?
- Так, Софійко.
- І зараз Він є тут з нами?
- Є, моя маленька, є.
- І що Він є зараз тут, з нами, в нашому

будинку, і одночасно в будинку Тані, і в
будинку Юлі, і в будинку Олі, і в будинку
Максимка і всіх-усіх людей?

- Так, внучко моя дорогенька, так.
- І як Він так може, – задумано

промовляє дівчинка.
- Бо Він – всесильний, – відповідає Ірина

і думає , – цікаво, як відповідають інші
батьки, родичі, вчителі на подібні
запитання малечі?

Можливо, хтось, прочитавши ці рядки,
поділиться досвідом?..

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору Святого

Іоана Хрестителя смт. Підбуж

ЛИШ  ПАМ’ЯТЬ
І  ВІРУ НЕ ЗАБРАЛИ

Віршовані рядки, присвяченні лемкам,
які змушені були  зали-шити рідні терени
України та Лемківщини, залишаючи свої
оселі, Церкви, які побудували їхні предки.

Посіяв Лемко і не оглядався,
Він і не знав, що не буде збирав.
Йому білет на вигнання дістався,
Сталін Лемківщину поляку віддав.

Вночі прийшли державні оборонці
І вибиратись з хати наказ дав,
І наглядали  жондові охоронці,
Щоб лемко з хати заборонене  не взяв.

Лемко з сім’єю  вигнаний із хати
Стежинку свою сльозами проливав,
На захист слова він не міг сказати,
Лише  Успіння  образ заховав.

Він уложив цей образ Пресвятої,
Полотном тканим з любов’ю обвив,
Щоб не дістався він руки чужої,
Цей образ Лемко під свиту уложив.

Він образ ніс тремтячими руками,
І від вогню війни святиню боронив.
В роки протистояння молився молитвами,
Щоб образ у храмі новім положив.

Моліться в стінах нової святині
І не віддайте образ ворогам.
Церкви Успіння завжи і до нині,
Єднали Україну і вселяли віру нам.

Ігор Брода,
дяк Храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

“Каменяра” в історію України та
ї ї  н а ц і о н а л ь н и й  р о з в и ток  і
кільтуру.

Очільники області  та  району, а
т а кож  п р ед с т а в н и к и  г р ом а д и

п о к л а л и  к в і т и  д о  п а м ’ я т н и ка
Ве л и ком у Ка м е н я р е в і .  Гол о ва
Льв і в ської  ОД А  Олег  Си нютка
з аз начив  під  ча с виступу:  «По-
особливом у в і дчува ється  с вято
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