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У суботу, 19 жовтня ім‘я Митрополита Епіфа-
нія було вперше згадано під час Великого входу на
Літургії у Салоніках, де співслужили Вселенський
Патріарх Варфоломій та Архиєпископ Афінський
і всієї Еллади Ієронім.

Внесення Елладською Церквою до диптиху ім‘я Пред-
стоятеля Епіфанія означає, що Грецька Церква офіцій-
но вступила у канонічне спілкування з ПЦУ,
повідомляє orthodoxia.info. 

Патріарх Варфоломій у своїй промові подякував
архиєпископу Ієроніму за те, що він вніс ім’я митропо-
лита Епіфанія до диптиху, і сказав, що предстоятель ПЦУ
відвідає Салоніки.

Після визнання Елладською Церквою Православної
Церкви України духовенство обох Церков може співслу-
жити під час Літургій, проводити зустрічі і відвідувати
храми обох Церков.

 А вже 20 жовтня відбулося перше співслужіння
ієрарха Грецької церки і єпископа Православної Церк-
ви України. Митрополит Талліннський і всієї Естонії
Константинопольського Патріархату Стефан  очолив
Літургію в Свято-Миколаївському кафедральному со-
борі в Волосі, Греція, за якою йому співслужили єрар-
хи Елладської архиєпископії і ПЦУ - митрополит Демет-
рійский Ігнатій і єпископ Ольвійский Єпіфаній, по-
відомляє Портал “Credo.Press”.

Як зазначає “Orthodox Times”, ця Літургія стала пер-
шим прецедентом співслужіння єрархів Елладської ар-
хиєпископії і ПЦУ після визнання автокефалії останньої
Архиєрейським Собором в Афінах 12 жовтня.

До свого переходу в ПЦУ єпископ Ольвийский
Єпіфаній був кліриком Деметріадської єпархії Елладсь-
кої архиєпископії, де отримав канонічну відпустку для
архиєрейської хіротонії в ПЦУ. Він є вікарним єписко-
пом Предстоятеля ПЦУ, що відповідає за опіку грець-
комовних громад (переважно на сході України), що вхо-
дять до складу цієї Церкви.

За матеріалами сайту risu.org.ua

20 жовтня 2019 року, у 18-ту неділю після П’ятиде-
сятниці, Предстоятель Православної Церкви України
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї Украї-
ни Епіфаній молився на ранній та очолив Божествен-
ну літургію у кафедральному храмі Грецької православ-
ної архієпископії Америки – Соборі Святої Трійці
(Archdiocesan Cathedral of the Holy Triniity), що знахо-
диться у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку.

Цей знаковий собор був другим православним грець-
ким храмом, збудованим в Америці і першим – у Нью-
Йорку. Мабуть, недарма під час освячення цього собору
86 років тому Архієпископ Америки Афінагор (Спіру)
назвав його «Собором усього еллінізму в Америці».

Його Блаженству за Богослужінням співслужили Ар-
хієпископ Америки Елпідофор, Митрополит УПЦ в США
Антоній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський
Євстратій, ієрархи Грецької архієпископії, духовенство.

За недільним богослужінням Митрополит Епіфаній
звершив дияконську хіротонію над іподияконом Георгієм
Казулісом.

Наприкінці богослужіння до Предстоятеля Православ-
ної Церкви України звернувся з вітальним словом Архі-
єпископ Америки Елпідофор та вручив Митрополиту Еп-
іфанію в подарунок архієрейський посох, промовивши
глибоко символічні слова: «Пастирський посох нагадує,
що пастух не лише пасе овець, але і оберігає отару від
вовків».

У свою чергу Його Блаженство звернувся до при-
сутніх із словом привітання та подяки.

«Сьогодні моє серце переповнене великою радістю,
адже ми разом в цьому прекрасному кафедральному со-
борі звершили Божественну літургію. Саме в Трапезі
Господній всі ми єднаємось навколо Христа. Ми вдячні
Богові, що Господь сподобив нас цієї великої честі, і це
стало можливим завдяки жертовному рішенню Його Все-
святості Патріарха Варфоломія. Цей рік справді є роком
історичним для нашої Української Помісної Православ-

 12 жовтня 2019 року, Собор Ієрархів Церкви
Греції, позачергова сесія якого була скликана Голо-
вою Собору, Його Блаженством Ієронімом, Архіє-
пископом Афінським і всієї Еллади, розглянув тему
«Інформація про Автокефальну Церкву України».

На початку своєї доповіді на Соборі Блаженнійший
Архієпископ Ієронім зазначив, що Постійний Священ-
ний Синод в екстреному порядку на достатній кількості
своїх засідань розглядав цю тему, яку він передав ком-
петентним Синодальним комісіям: комісії з догматич-
них і канонічних питань і комісії з міжправославних і
міжхристиянських відносин, щоби вони спільно в на-
лежному порядку доповіли про неї Синоду.

13 серпня цього року згадані комісії представили їхній
спільний висновок та інформаційну довідку під назвою
«Питання канонічної юрисдикції священної Митрополії
Києва». Комісії, сформулювавши п’ять основних кано-
нічних тез, прийшли до наступного висновку: «На
підставі всього вищенаведеного розглянувши тему ав-
токефалії Церкви України з точки зору канонічної, але
також і юридичної, благоговійно доповідаємо, що немає
ніяких перешкод до визнання автокефальної Церкви
України і повного прийняття і підтримки Вселенського
Патріархату з боку Елладської Церкви».

Після цього Блаженнійший Архієпископ зробив ко-
роткий огляд щодо інституту соборного управління і ад-
міністративної організації Церкви, а також щодо інститу-
ту автокефалії. Він зазначив, що Церква України завжди
залишалася в канонічній церковній юрисдикції Вселенсь-
кого Патріархату, що означає безпідставність претензій
на таку юрисдикцію з боку Московського Патріархату.

Нарешті Архієпископ Ієронім, охарактеризувавши
проголошення церковної автокефалії України як «над-
звичайно корисне для Православної Церкви і цінне для
зміцнення відносин двох автокефальних Православних
Церков-Сестер, Росії і України», сказав: «У цьому дусі
я пропоную визнання нашою Церквою Автокефальної
Православної Церкви незалежної Республіки Україна».

Після цього відбувся конструктивний діалог і вис-
ловлення позиції багатьма ієрархами. У підсумку Со-
бор вирішив ратифікувати рішення засідання Постійно-
го Священного Синоду і пропозицію Блаженнійшого
Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма, а саме,
визнати «канонічне право Вселенської Патріархії дару-
вати автокефалію», так само як і його привілей довер-
шити від імені Церкви Греції все необхідне для встанов-

СОБОР ІЄРАРХІВ ЦЕРКВИ ГРЕЦІЇ ПІДТРИМАВ ВИЗНАННЯ
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лення зв‘язків з проголошеною в такий спосіб Автоке-
фальною Церквою України.

Православна Церква України з вдячністю сприймає
це важливе рішення Церкви Греції, з приводу чого Бла-
женнійший Митрополит Київський і всієї України Епі-
фаній заявив:

«Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного
Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу
Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієре-
ям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтрима-
ли позицію та послідували канонічним та історичним
рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває мож-
ливість повноцінної взаємодії між двома нашими По-
місними Автокефальними Церквами в усіх сферах.

Грецію і Україну, два наших народи пов‘язують ба-
гато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Вста-
новлення повного євхаристійного єднання та офіцій-
них відносин між Помісними Церквами Греції та Украї-
ни — ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу
історію і наші серця!

Вірю, що в недалекому майбутньому матиму радість
відвідати близькі моєму серцю Афіни та особисто пе-
редати наші почуття любові й поваги Блаженнійшому
Архієпископу Ієроніму, братам ієрархам і всій повноті
Церкви Греції».

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

ІМ‘Я МИТРОПОЛИТА
ЕПІФАНІЯ ВПЕРШЕ

ЗГАДАНО У САЛОНІКАХ НА
ЛІТУРГІЇ, ЯКУ СЛУЖИЛИ

ПАТРІАРХ ВАРФОЛОМІЙ ТА
АРХИЄПИСКОП ЕПЦ

ІЄРОНІМ

БЛАЖЕННІЙШИЙ МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ ОЧОЛИВ БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ У
КАФЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ ГРЕЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ АРХІЄПИСКОПІЇ АМЕРИКИ

ної Церкви, тому ми вдячні нашій Матері-Церкві Константинопольській.
Разом ми пройшли цей складний і тернистий шлях, який привів нас до цих
рішень», – сказав Митрополит Епіфаній.

Також Блаженнійший Митрополит Епіфаній висловив щиру подяку
владиці Елпідофору та високодостойним Архонтам.

«Ви стали першим, серед тих, які повірили, що Українська Церква здо-
буде автокефалію, і Ви цю віру передали іншим. Сьогодні ми маємо цю
велику радість першого нашого тут співслужіння. Також я хочу вислови-
ти щиру подяку і глибоко шанованим Архонтам, які удостоїли нас такої
великої честі – високої нагороди Патріарха Афінагора з прав людини», –
сказав Предстоятель.

Митрополит Епіфаній привітав новообраних Архонтів, побажав їм сили
і наснаги для подальшого захисту православної віри.

На знак спільної молитви і спільної подяки Предстоятель подарував
Архієпископу Америки Елпідофору панагію.

Прес-служба Київської  Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
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20 вересня 1998 року у с. Вістовичі Самбі-
рського благочиння відбулася непересічна
подія - закладено Наріжний Камінь і Хрест
для побудови нового храму. Чин освячення Хре-
ста та Наріжного Каменя здійснив разом з
собором духовенства та жителів села нині
вже покійний архієпископ Феодосій (Пецина).

Після двадцяти років наполегливої праці ми-
рянами побудовано та розписано величний храм
на честь Різдва Пресвятої Богородиці. На запро-
шення настоятеля храму митр. прот. Юрія Кузби-
та та вірян на чин освячення храму прибув керу-
ючий Дрогобицько-Самбірською єпархією вла-
дика Яків. Молодь зустріла архієрея на подвір’ї
храму запашним короваєм, теплими словами та
букетом квітів. Після невеличких привітальних слів
владика вирушив до храму. Під спів церковного
хору зустрів з хрестом та привітав архієпископа
настоятель храму митр. прот. Ю.Кузбит. Після
облачення Архіпастиря розпочалося довгоочіку-
ване громадою дійство - чин Архієрейського ос-
вячення Храму та Престолу, де буде  звершува-
тися Богоспасительна Жертва.

Після освячення престолу, іконостасу та роз-
пису храму архієрей разом з духовенством звер-
шили першу Божественну літургію. Своїм велич-
ним співом закликав мирян до молитви, до
зустрічі з Богом протодиякон Іван Березовий.

Під час Архієрейської літургії Його Преосвя-
щенству також співслужили: єпархіальний бла-
гочинний митр.прот. Леонід  Городиський (с.Лу-
ки), благочинний Самбірського району митр.
прот. Микола Бухній (м. Самбір), настоятель хра-
му, митр. прот. Юрій Кузбит, колишній настоя-
тель храму, митр. прот. Микола Цап ( Сколівське
благочиння, Львівська єпархія), митр. прот. Ми-
хайло Хить (с. Михайлевичі), митр. прот. Іван
Побурчак (с. Хлопчиці), митр. прот. Василь
Бухній (с. Чуква та с. Нагірне), митр. прот. Мико-
ла Мащак (с. Погірці та с. Подільці), митр. прот.
Степан Терлецький (с. Вощанці, Львівська єпар-
хія), митр. прот. Ярослав Русиняк та ієрей Воло-
димир Юркевич  (м. Рудки, Львівська єпархія),
митр. прот. Ігор Поливко  та ієрей Олег Комар-
ницький (м. Самбір, Львівська єпархія), митр.
прот. Яромир Микитюк (с. Новосілки–Гостинні,
Львівська єпархія), митр. прот. Богдан Лернато-
вич (с. Бісковичі), митр. прот. Володимир Лерна-
тович (с. Ралівка), митр. прот. Роман Вовкунович
(с. Сприня та с. Воля Блажівська), митр. прот. Іван
Стахів (с. Зелений Гай, Городоцьке благочиння
,Львівсько-Сокальська єпархія), митр.прот. Ігор
Гевко (с. Мильчиці, Городоцьке благочиння,
Львівсько-Сокальська єпархія), прот. Василь По-
пович (с. Чайковичі),  митр. прот. Іван Сорока (с.
Канафости, Львівська єпархія), прот. Антоній Ба-
чала (м. Самбір), прот. Богдан Миштор (с. Никло-
вичі), прот. Анатолій Драб (с. Задністря).

У понеділок, 14 жовтня,
жителі  села Лібухова, що на
Старосамбірщині,  відзнача-
ли справді хвилюючу подію.
Майже уся громада була
присутня на літургії подвійно-
го свята. Цього року жителі
святкували не лише день
Покрови Пресвятої Богоро-
диці, а й ювілейну дату – 200
років храму. Божественну
Літургію на запрошення на-
стоятеля храму о. Степана

АРХИЄПИСКОП ДРОГОБИЦЬКИЙ І САМБІРСЬКИЙ ЯКІВ
ОСВЯТИВ НОВИЙ ХРАМ У СЕЛІ ВІСТОВИЧІ

Урочистості богослужінню додавав спів архіє-
рейського хору під керівництвом диякона Віталія Ко-
валишина (храм Стрітеня  Господнього, м. Дрого-
бич). Хористи від душі прославляли ім’я Боже, об-
’єднували своїм співом люд християнський в єдино-
му Дусі, віддавали Богові славу, честь і поклоніння.

Кожен з присутніх у храмі долучався до церковного
співу і переживав цю спільну молитву, радіючи і дяку-
ючи Господу Богу за свято. Святкова подія зібрала у
Вістовичах безліч не тільки місцевих жителів, а й гостей
із довколишніх сіл. Участь у святковому Богослужінні
взяли церковні процесії з м. Рудки, с. Шептичі, с. Ми-
хайлевичі, с. Вощанці, с. Новосілки-Гостинні.

Особливим моментом для вірян було закладення
капсули владикою Яковом, в якій вказано дату освя-
чення храму , а також імена причетних церковних
служителів – єпископа, декана та настоятеля храму.

З почальною проповіддю після запричасного до
мирян звернувся єпархіальний благочинний митр. прот.
Леонід Городиський . Отець привітав парафіян з освя-
ченням храму та змістовно розкрив значення церковної
атрибутики. Священник наголосив, що храм – це не
просто архітектурна споруда, призначена для здійснен-
ня богослужінь і релігійних обрядів, але найперше святе
місце призначене для зустрічі із живим Христом. Будів-
ництво нового храму є завжди свідченням шанування
віри наших батьків,прадідів і свідченням розвитку Хрис-
тової Церкви. Із будівництвом нового храму сповнюєть-
ся заповіт Христа: «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані,
– там Я серед них» (Мт. 18, 20).

Багато дітей в цей день приступили до Святого При-
частя. По закінченні богослужіння із цією знаменною
подією привітав мирян також правлячий архієрей. Вла-
дика Яків  подякував будівничим та жертводавцям
храму за їхню віддану працю. Бо з Церкви розпочи-
нає свій життєвий шлях людина, ще в малому віці,
коли звершується над нею Таїнство Хрещення, і з цер-
кви проводжають у дорогу вічного життя. Тому кра-
са Церкви свідчить про духовний рівень її парафіян.

З благословення предстоятеля Православної Цер-
кви України-  митрополита Епіфанія, владика вру-
чив благословенну грамоту релігійній громаді за
заслуги перед  Помісною Українською Православ-
ною Церквою, а настоятеля храму о. Юрія Кузбита  -
орденом Великомученника Юрія Переможця за зас-
луги з відродження духовності в Україні і з нагоди
освячення престолу у новозбудованому храмі Різдва
Пресвятої Богородиці.

Настоятель храму у свою чергу склав подяку ар-
хіпастирю за високу нагороду і радість спільної мо-
литви, та в знак поваги підніс просфору.

Завершились урочистості хресним ходом навко-
ло храму, уставним многоліттям та окропленням
мирян освяченою водою.

Незабутні враження та почуття залишаться на-
довго у серці кожного, хто в цей день підносив мо-
литву за свою сім’ю, родину, воїнів та Україну.

Галина Кузьбит

“НАША БЕРЕГИНЯ СЬОГОДНІ ДЛЯ СЕБЕ ВІДКРИЛА
НОВУ СТОЛІТНЮ СТОРІНКУ...”

Гарбадина очолив керуючий
Дрогобицько-Самбірської
єпархії –владика Яків. Також
громаду вітали канцлер
Львівсько-Сокальської
єпархії о. Володимир Ба-
чинський, о. Іван Білик з м.
Старий Самбір, о. Ігор Знак
з с. Терло, о. Степан Тріска
з с. Сушиця,  о. Микола Сва-
воля з м. Хирів, о. Мирон
Гаврик з с. Росохи.

Перед літургією владика

освятив новий престіл. А та-
кож під час повчального сло-
ва до мирян, наголосив, що
святкова подія спонукає нас
не лише згадувати минуле, а
й дякувати Богу за благосло-
венне сьогодення, і водночас
просити мирне та щасливе
прийдешнє, зокрема для
нашої держави.

Враховуючи сприятливі
погодні умови, свято вияви-
лось настільки масштабним,

що невеликий храм не міг
вмістити всіх гостей, які при-
їхали розділити цю радісну
подію разом із жителями
села. Завдяки цьому в ат-
мосфері панувало відчуття
тепла, родинності і духовної
близькості.  Також окрасою
свята став  церковний хор,
який , привітавши усіх при-
сутніх , чарував своїм ан-
гельським співом.

Не менш приємним для

громади стало  те, що після
завершення літургії владика
Яків нагородив настоятеля
церкви прот. Степана Гарба-
дина орденом Святого Ар-
хистратига Михаїла та вру-
чив грамоти парафіянам, що
свідчить про гідно оцінену
працю та спільні вкладення
для нашої святині.

 « Дорогі парафіяни! Наша
Берегиня сьогодні для себе
відкрила нову столітню сто-
рінку, що важливо для кож-
ного з нас, адже спільними
силами ми змогли не тільки
затьмарити призму лихоліть
минулого, а й збудувати без-
хмарне майбутнє цієї святині.
Тож нехай Пречиста Діва
Марія вкриє кожного своїм
омофором і допоможе нам в
цих благословенних звер-
шеннях» - наголосив насто-
ятель храму в кінці святко-
вої літургії.

Діана Гарбадин
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15 -го вересня 2019р, у с.Віжомля Яворівського р-ну, у громаді храму Воскресі-
ння Христового було звершене святкове Богослужіння з нагоди оновлення храму
і 15 -річчя освячення храму. Божественну літургію з нагоди святкувань очолив
благочинний району прот.Назарій Дадак у співслужінні настоятеля храму про-
т.Петра Кривозірка, 2-го священика храму прот.Михайла Малахівського, про-
т.Євгена Баляса, прот.Івана Березового, прот.Івана Цапа.

На завершення богослужіння, о.Назарій звернувся до віруючих з проповідю, в
якій зазначив наскільки важливо кожному християнину збудувавши храм рукот-
ворний, збудувати храм нерукотворний, храм у своїй душі,  який буде освячувати
кожну віруючу християнську душу.З  благословення правлячого архиєрея, архи-
єпископа Дрогобицького і Самбірського Якова, за плідну працю у розбудові Право-
славної Церкви України, громада була відзначення благословенною грамотою!

Після літургії відбулось мале освячення води і хресний хід навколо храму, пара-
фіян окропили освяченою водою!

У день вшанування Православною Цер-
квою пам’яті одного із дванадцяти апостолів
святого апостола і євангелиста Іоана Бого-
слова, 09 жовтня, у с. Бабина Самбірського
району було проведено святкове богослуж-
іння з нагоди відзначення храмового свята.

Святкову Божественну літургію звер-
шив Самбірський благочинний митрофор-
ний протоієрей отець Микола Бухній у
співслужінні духовенства  району: о. Ігоря
Поливки (м. Самбір, благочинний від
Львівської єпархії), о. Василя Бухнія (с. Чук-
ва, с. Нагірне), о. Володимира Лернатовича
(с. Ралівка), о. Юрія Кузбита (с. Вістовичі),
о. Ярослава Фабіровського (м. Новий Ка-
линів), о. Романа Вовкуновича (с. Воля Бла-
жівська, с. Сприня), о. Михайла Маслигана
(с. Корналовичі, с. Калинів, Львівська єпар-
хія), о. Антонія Бачали (м. Самбір). о. Богда-
на Ништора (с. Никловичі) і настоятеля па-
рафії с. Бабина о. Володимира Припіна.

Після відпусту отець декан виголосив по-
вчальну проповідь на тему свята і привітав
настоятеля та громаду з їх храмовим святом.

На завершення свята духовенство з віря-
нами помолились на могилі багаторічного
настоятеля парафії митрофорного прото-
ієрея Стефана Потюка, тіло якого покоїться
перед вівтарною частиною храму.

Історична довідка.
Храм у с. Бабина на честь святого апос-

тола Іоана Богослова був зведений і освяче-
ний 9 жовтня 1902 року за настоятеля о.
Петра Плешкевича. Будівництво нової кам’-
яної церкви, яка стоїть і понині, було розпо-
чато у 1897 році. Церква була і є безперер-
вно діючою (її не зачинили навіть в атеїстичні
часи, як це робили по інших селах).

У 1988 році з нагоди 1000-ліття Хрещен-
ня Руси-України біля церкви встановлено
пам’ятник святим рівноапостольним княгині
Ользі і князю Володимиру.

Починаючи з 1989 року і по сьогодні при

В селі Годині Мостиського райо-
ну на пагорбі, за новим величавим
храмом Покладення Ризи Пресвятої
Богородиці стоїть невеличка дерев-
’яна старенька церковця. Нажаль,
немає історичних даних, коли саме
збудований цей храм. Звичайно, є
здогадки, що храм міг існувати вже
в той час, коли тут існувало поселен-
ня. А перша письмова згадка про
село Годині датується 1565 роком,
тому є припущення, що нібито в цьо-
му році вже була збудована церква.
Проте точно відомо, що в 1729 році
було зведено прибудову до цього хра-
му, відновлено і розширено його у
1899 році та розписано у 1904році.

Цього року на престольне свято
Воздвиження Чесного І Животвор-
чого Хреста Господнього зійшлося
багато віруючих, адже люди люб-
лять цю стареньку церковцю, де
стіни ввібрали в себе молитви їхніх
предків. На запрошення настоятеля
протоієрея Володимира Городецько-
го на свято приїхали запрошені свя-
щенники:очолив богослужіння прото-

ФОТОФАКТ

ХРАМОВЕ СВЯТО НА ЧЕСТЬ
СВЯТОГО АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛИСТА

ІОАНА БОГОСЛОВА У С.БАБИНА
САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І
ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА

ГОСПОДНЬОГО В ОДНОМУ ІЗ
НАЙСТАРІШИХ ХРАМІВ МОСТИЩИНИ

ієрей Леонід Городиський -благочин-
ний Дрогобицько-Самбірської єпархії,
настоятель храму Преображення
Господнього села Луки; протоієрей
Дмитро Розквас - настоятель храмів
Різдва Пресвятої Богородиці с.Соло-
м’янка та Вознесіння Господнього
с.Санники; протоієрей Миколай
Різничок-настоятель храмів Успіння
Пресвятої Богородиці с. Раденичі та
Різдва Івана Хрестителя с.Хатки.

Кульмінацією цього свята став чин
Воздвиження Хреста, який здійснив
єпархіальний благочинний-протоієрей
Леонід Городиський.Усі присутні в
храмі в цей момент немов поринули у

той древній час, коли Хрест був віднай-
дений царицею Єленою та воздвигну-
тий перед народом патріархом Єруса-
лимським Макарієм.Люди так само,
як і майже 18 століть тому, співали
тихо і благоговійно Господи помилуй і
благали про прощення гріхів.

В кінці святкової літургії отець-бла-
гочинний виголосив змістовну і повчаль-
ну проповідь про Хрест Господній.
Люди багато що почерпнули із цієї про-
повіді та залишили у скарбниці свого
серця. Далі відбувся хресний хід дов-
кола древнього храму після якого вірних
було помазано освяченим єлеєм.

Прес-служба єпархії.

церкві діє недільна школа, де проводяться
регулярні катехизаційні заняття з вивчення
основ християнського віровчення.

В серпні 1992 року, до Дня незалежності,
освячено встановлену напроти церкви че-
рез дорогу фігуру Божої Матері з написом:
«Пам’ятник річниці Незалежності України.
24.08.1992»

25 грудня 1996 року храм св. апостола
Іоана Богослова відвідав Святійший Патрі-
арх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Ці відвідини відбулися в рамках візиту до
Львівсько-Сокальської та Дрогобицько-Сам-
бірської єпархій. Святійшого Патріарха суп-
роводжували митрополит Львівський і Со-
кальський Андрій (Горак) та єпископ Дрого-
бицький і Самбірський Феодосій (Пецина), а
також численне духовенство з мирянами.

У червні 1996 року розпочато будівниц-
тво нової цегляної дзвіниці — подарунок до
100-річного ювілею храму, що випадало на
9 жовтня 1997 року.

9 жовтня 1997 року відбулося свято —
100-річний ювілей храму св. апостола і єван-
гелиста Іоана Богослова. Архиєрейську
літургію очолив Преосвященніший Фео-
досій, єпископ Дрогобицький і Самбірський.
Після Служби Божої освячено новозбудо-
вану дзвіницю і нагороджено Благословен-
ною грамотою парафію села Бабина.

У 2004–2006 роках оновлено куполи та
фасад храму, зроблено капітальний
зовнішній ремонт святині.

У 2012 році з нагоди 110 річниці освя-
чення храму був зроблений новий розпис
храму, який освятив єпископ Дрогобицький
і Самбірський Матфей (Шевчук).

2019 році проведені ремонтні роботи по
оновленню підлоги з підігрівом.

Прес-служба
Самбірського благочиння

Дрогобицько-Самбірської єпархії
ПЦУ
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ВІТАННЯ ГОЛОВИ

ЄПАРХІАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СУВД
ВІЙСЬКОВОГО СВЯЩЕНИКА
ЯРОСЛАВА ФАБІРОВСЬКОГО
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Улюблені у Христі
побратими військові
священики, воїни, вете-
рани Збройних сил, во-
лонтери!

Дорогі брати і сестри!
Христос посеред нас!
Щиросердечно вітаю

усіх Вас із Днем захисни-
ка України та величним
християнським святом
Покрова Пресвятої Бого-
родиці.

У цей святий кожному
християнському серцю
день, ми вшановуємо па-
м’ять полеглих героїв від
віку, які боролись за неза-
лежність України і жертовний подвиг наших воїнів сього-
дення, що ревно несуть свою службу на благо нашої
Вітчизни.

Це свято увібрало в себе славні бойові традиції княжої
доби, героїзм козацької держави, незламний дух борців
за свободу воїнів УПА і є для нас прикладом великої жер-
товної любові до ближніх, за прикладом викупного под-
вигу Христа Життєдавця.

Сьогодні тисячі наших співгромадян відповідально не-
суть свою службу на Сході нашої держави, захищаючи
незалежність й територіальну цілісність України.

До цієї місії залучені також військові священики, во-
лонтери і віряни Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ.

Від імені капеланської служби нашої єпархії бажаю всім
Божого благословення, Покрову й заступництва Божої
Матері, Ангела Хоронителя і міцного здоров’я на многії і
благії літа!

Молимось до Господа і Бога нашого Ісуса Христа і
Пресвятої Богородиці за перемогу і мир у нашій Україні!

З любов’ю у Христі, голова відділу
священик Ярослав Фабіровський

14.10.2019.

25 жовтня Церква Христова вшановує па-
м’ять святителя Мартина Милостивого,
єпископа Турського, покровителя військових
священників.Тому в цей день військові свя-
щенники- капелани відзначають своє свято.

Капелани завжди були в українському
війську, навіть в часи козацтва.На фронті
вони не мають зброї, бо їх захист – віра в
Бога.Військові священники не дають нашим
бійцям упасти духом на війні, опікуються
пораненими в госпіталях, допомагають в
реабілітації ветеранів, а також підтримують
родини полеглих воїнів.

Редакція газети “Духовна криниця”  вітає
наших мужніх капеланів із святом.Дякуємо
Вам, дорогі капелани, за Вашу працю, за те,
що відгукнулися на заклик України, на заклик
Бога, який каже , що немає більшої любові як
віддати душу за ближнього свого.

Низький уклін Вам, дорогі побратими, за
Ваше самовіддане служіння, Вашу молитву,
Вашу звитягу, за Вашу незамінну і таку важ-
ливу особливо зараз, під час війни, пастирську

Напередодні великого богородичного свята Покрови
Пресвятої Богородиці та Дня захисника Вітчизни, 6 жовт-
ня, учні та вчителі Підбузької недільної школи подякували
нашим захисникам, підготувавши хоч і невеликі, але сим-
волічно важливі подарунки. Діти власноруч виготовили ли-
стівки патріотичного характеру під керівництвом художниці
Ольги Городиської. Виготовлені листівки було підготовле-
но на прохання Львівського центру надання послуг учасни-
кам бойових дій. Ці подарунки будуть передані нашим вої-
нам-захисникам у знак поваги та вдячності за мир та спокій
на нашій Батьківщині.

Дякуємо усім дітям та вчителям Підбузької недільної
школи за долучення до ініціативи, та виготовлені подарунки
для наших захисників.

Софія Альмес

Це заняття можна назва-
ти «арт-терапією», а по-
іншому – гарно проведений
час з найріднішими людьми.
З нагоди Дня Захисника Ук-
раїни та свята Покрови Пре-
святої Богородиці сім’ї
військовослужбовців Міжна-
родного центру миротвор-
чості та безпеки взяли
участь в малюванні карти-
ни. Захід був організований
військовим священиком (ка-
пеланом) МЦМБ Святосла-
вом Юрківом.

Для такої справи не
потрібні ніякі навики малю-
вання, дехто говорив, що во-
станнє тримав у руці кісточ-
ку на уроках малювання в
школі. Важливо повірити у
свої сили, додати увагу та
старанність і все вийде! Ко-
жен поніс додому свій
справжній шедевр! Таке по-
лотно не купиш за гроші,
адже спогади та приємні вра-
ження безцінні. Лунали роз-

ЛИСТІВКИ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ
ВІД УЧИТЕЛІВ І ДІТЕЙ ПІДБУЗЬКОЇ

НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ

СІМ’Ї ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У МАЛЮВАННІ КАРТИНИ

мови хто де повісить свою
картину, а хтось питав, чи
часто таке ми проводимо.
Свою картину також нама-
лював капелан Збройних сил
Канади отець Іван Нага-
чевський.

Висловлюємо слова вдяч-
ності директору Новояворі-

вського міського краєзнав-
чого музею Більській Лесі
за допомогу в організації,
студії montclair art за прове-
дення самого заходу, людям
доброї волі, які матеріально
долучились до свята.

пресслужба Яворівсь-
кого благочиння

“МІСІЯ КАПЕЛАНА НА ФРОНТІ-ЗБЕРЕГТИ НЕ
ТІЛЬКИ ТІЛО, АЛЕ Й ДУШУ”

опіку наших захисників та їх родин - в око-
пах, шпиталях, в місцях постійної дислокації,
часом і в полоні, на суші та на морі.

 Хай Всемилостивий Бог так само боро-
нить Вас, як і Ви бережете наших синів та
дочок!

З повагою, редакція газети

Термін «капелан» виник за часів
життя святого Мартина (єпископ
міста Тур 317–397), коли він був офі-
цером на військовій службі в Галлії. По-
бачивши жебрака, котрий не мав
вбрання прикритися від холоду, Мар-
тин розірвав надвоє свій військовий
плащ «капу» і одну половину віддав
жебракові. Цей жебрак явився йому уві
сні в образі Ісуса Христа. Після чого
друга половина капи св. Мартина ста-
ла предметом вшанування у фран-
цузькій армії. Для неї був створений
похідний храм, який назвали «капе-

лою», а священика, який служив у цьому храмі, почали називати «капеланус» лат.
capellanus (капелан).  В кожному легіоні імператора Римської імперії Костянтина I
Великого була похідна церква (окремий намет) із християнським священиком. У
742–743 р. у м. Регенсбурзі (Німеччина) на першому східно-франкському соборі
(Consilium Germanicum) ухвалено рішення про участь священиків у військовій службі
із застереженням про заборону носіння ними зброї і безпосередньої участі в бойових
діях. З того часу капелани є у більшості армій світу, а їх правовий статус закріп-
лений у внутрішньодержавних та міжнародних законах.

  Згідно з Женевською конвенцією 1949 р. священнослужителі не вважаються осо-
бами, які беруть участь у бойових діях («нон комбатанти»), і зберігають цей ста-
тус потрапляючи у полон, де мають право продовжувати своє служіння серед по-
лонених. Під час військових дій їх, як лікарів та журналістів, міжнародними зако-
нами заборонено вбивати.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
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131 загиблий від початку війни, 10 - за ос-
танню ротацію, з лютого по вересень цього
року. 42 зазнали поранень, виконуючи бойові
завдання у районі населених пунктів Мар’їн-
ка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та
Красногорівка.

1 жовтня воїнів 24-ї королівської бригади, які
повернулися з району проведення Операцій об-
’єднаних сил, урочисто зустрічали в Яворові на
Львівщині. Військовослужбовці 24 окремої меха-
нізованої бригади імені короля Данила Галицько-
го стримували ворога і давали гідну відсіч у най-
гарячіших точках Донбасу. Бригада воювала під
Зеленопіллям, звільняла Слов’янськ, Сіверськ,
Шуми та Південне на Донеччині.

О 9-ій ранку колона військових 24 ОМБр виру-
шила від місця постійного розташування до цент-
ральної площі міста. Військові йшли з портрета-
ми загиблих побратимів. Привітати бійців зійшлося
чи не все місто, численні військові чини, капелани
Православної Церкви України, а також інших кон-
фесій, котрі опікуються українськими військовос-
лужбовцями. Та найбільше виділялися дітки. З

У ЯВОРОВІ УРОЧИСТО ЗУСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
24-Ї ОМБР ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА

синьо-жовтими прапорцями у руках вони голосно
дякували мужнім хлопцям.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку зі словами
подяки виступили численні промовці.

Капелани звершили міжконфесійну молитву,
дякуючи Богові за військових, що повернулися, та
просячи вічного спокою для тих, чиї душі полину-
ли у засвіти, а їхня кров напоїла землю Донбасу.

За спокій кожного полеглого помолився перший
заступник голови Синодального управління
військового духовенства протоієрей Тарас Мель-
ник, старший військовий священик Яворівського
полігону Назарій Дадак, капелан Міжнародного
центру миротворчості та безпеки Святослав
Юрків, та капелан 24-ї бригади Богдан Степаняк.

Пам’ять полеглих вшанували хвилиною мов-
чання.

Перший заступник голови СУВД Тарас Мель-
ник передав військовим благословення предсто-
ятеля Православної Церкви України Блаженній-
шого Епіфанія та відзначив їх церковними нагоро-
дами та грамотами .

- « Я сьогодні маю велику честь стояти ра-

зом із вами на цій площі і передати батьківське
благословення і подяку від Блаженнійшого Епі-
фанія, Митрополита Київського і всієї України,
передати вам вітання від великої чисельності
військових капеланів, яких є більше 600, з них
близько 50 сьогодні перебувають в зоні ООС і
моляться разом з вами. Дякуємо вам за те, що
ви гідно виконуєте той обов’язок, який взяли на
себе. Тому що вся наша рідна країна, покладаю-
чи надію на вас, вірить, що ми якнайшвидше зу-
пинимо російського агресора. Ми заберемо ті те-
риторії, які від нас тимчасово анексували. Тому
сьогодні, піднімаючи свої молитви, в першу чер-
гу ми згадуємо наших новітніх героїв, воїнів, які не
дійшли до сьогоднішнього дня, які віддали найдо-
рогоцінніше – власне життя» , - сказав капелан.

Після ротації, військовослужбовці матимуть
кілька тижнів відпустки та реабілітації, після чого
повернуться до виконання службових обов’язків
у місці постійної дислокації.

За матеріалами Синодального управлін-
ня військового духовенства

www.suvd.com.ua

На передодні святкування великого хрис-
тиянського свята Покрова Пресвятої Бого-
родиці, воїни-авіатори 12-ї окремої бригади
армійської авіації відзначили День захисника
України. 11 жовтня у військовій частині А-
3913. що у м. Новий Калинів, було проведе-
но урочисте шикування з нагоди цього дня.

В урочистостях взяв участь настоятель
парафії святого рівноапостольного великого
князя Володимира м. Новий Калинів свяще-
ник Ярослав Фабіровський.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпе-
ки відбулась урочиста церемонія передачі повнова-
жень канадського контингенту військової місії
«Юніфаєр».

На запрошення канадського капелана капітана
Алена Броссу у святковому дійстві взяли участь
військові священики (капелани) Православної Цер-
кви України та Української греко-католицької Цер-
кви, які несуть служіння на території Яворівського
полігону та інших військових частинах.

Отець Назарій Дадак подякував капелану Алену,
який повертається у Канаду, за щиру дружбу та ка-
пеланську співпрацю, за слушні поради та допомогу
у розвитку українського капеланства. Також духов-
не товариство вітало на Україні новоприбулого
військового священика капітана Івана Нагачевсь-
кого, українця за походженням. Бажаємо плідної
праці і сподіваємось на хорошу міцну українську
дружбу.

ФОТОФАКТВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЗАХИСНИКА
УКРАЇНИ У М. НОВИЙ КАЛИНІВ

Спочатку присутні хвилиною мовчання
вшановано пам’ять полеглих героїв, що боро-
лися за незалежність України. Після урочис-
того відкриття до воїнів з вітальним словом
звернувся командир бригади полковник В’я-
чеслав Северилов, який побажав міцного здо-
ров’я, щастя, родинного затишку, миру та ви-
соких звершень на благо розквіту України.
Після чого Начальник штабу Олександр Но-
віков зачитав святковий наказ та командир
вручив грамоти кращим військовослужбов-
цям. В’ячеслав Олексійович вручив погони
тим, кому присвоєно чергове звання.

Від імені місцевої влади секретар Новока-
линівської міської ради Ярослава Каркач при-
вітала захисників з прийдешнім святом та
вручила кращим військовослужбовцям По-
чесні грамоти голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації і годинники. Від імені
Новокалинівського міського голови Богдана
Юзвяка. Ярослава Іванівна вручила почесні
грамоти і побажала українським воїнам міцно-
го здоров’я, мирного неба, щасливої служби і
благополуччя в сім’ях.

У свою чергу, військовий капелан отець
Ярослав привітав військовослужбовців і Днем
захисника України, Днем Українського козац-
тва, Днем створення УПА а також і з вели-
ким християнським святом Покрова Пресвя-
тої Богородиці. Військовий священик побажав
усім Божого благословення у службі і особи-
стому житті, Покрову й заступництва Божої
Матері, Ангела Охоронителя, міцного здоро-
в’я і многих і благих років. Після загальної
молитви священик окропив усіх присутніх ос-
вяченою водою.

На завершення заходу військовослужбовці
пройшли урочистим маршем.

Прес-служба парафії храму св. кн.
Володимира м. Новий Калинів
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БОРЦЯМ ЗА
ВОЛЮ УКРАЇНИ

14.10.19. вся Україна відзначала велике релігійне свя-
то Покрови Пресвятої Богородиці і державне - День
захисника України, День козацтва. Саме у цей день в
с.Раденичі Мостиської ОТГ відбулося ще одне важливе
свято - освячення і урочисте відкриття оновленої сим-
волічної могили “Борцям за волю України”, яку рекон-
струювали завдяки небайдужим мешканцям, вихідцям
села, меценатам. День пройшов насичено і цікаво. Після
ранкової літургії у храмі Успіння Пресвятої Богородиці
всі парафіяни, гості які прибули на молитву, разом з
о.Миколаєм Різничком пішою ходою вирушили до онов-
леної могили. Урочисті святкування розпочалися з
піднесеним настроєм. Були присутні на святі, разом
молилися: митрофорний протоієрей Миколай Різни-
чок, голова Мостиської міської ради Сторожук Сергій
Степанович, староста с.Раденичі Демський Володимир,
депутат Мостиської міської ради від раденицької гро-
мади Лещинський М.В., депутати Мостиської міської
ради, учасники АТО, жителі с.Раденичі, гості. Оновле-
на могила “Борцям за волю України” була окроплена
свяченою водою. Отець Миколай з усіма присутніми
помолився за тих, хто віддав своє життя за волю Украї-
ни. Святковий концерт, який організували активісти села
нікого не залишив байдужим. У всіх залишилися гарні
враження і теплі спогади. Вихідцям із села, які воювали
в зоні АТО, керівник Мостиської ОТГ Сергій Сторожук
вручив подяки за їхній внесок у захисті нашої держави.
Діючий офіцер, виходець з с.Раденичі, Т.Тлумак був
запрошений до слова, яке нікого не залишило байду-
жим. Він проінформував про маловідомі важливі фак-
ти з історії села, про людей які віддали своє життя у
боротьбі за рідний край. Наш обов’язок пам’ятати тих,
хто боровся за волю України, віддав за неї своє життя.
Ми повинні зберігати про них світлу пам’ять, передава-
ти спогади і правдиві історії своїм дітям, згадувати їх у
своїх молитвах.

Жителька села Раденичі Галина Гірняк

Сьогодні, 14 жовтня, в Православна Церква відзначає
одне із найважливіших християнських свят на честь
Пресвятої Богородиці –  Покрова Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Цього дня православна громада с. Міжгайці Самбірсько-
го району урочисто відзначила храмове свято.

На запрошення настоятеля парафії священика Віталія
Новаковського, святкову Божественну літургію очолив бла-
гочинний декан Самбірського району митрофорний прото-
ієрей отець Микола Бухній у співслужінні священнослужи-
телів благочиння: о. Михайла Бачинського (с. Сіде, с. Містко-
вичі), о. Володимира Лернатовича (с. Ралівка), о. Ярослава
Фабіровського (м. Новий Калинів), о. Миколи Лиска (м.
Самбір), о. Михайла Бачинського (молодшого).

Після відпусту отець декан привітав настоятеля і пара-
фіян із храмовим празником та виголосив повчальну про-
повідь на тему свята. Отець Микола нагадав, що «згідно
свідчення Церкви, у 910 році Пресвята Богородиця, осяяна
небесним світлом й оточена ангелами та святими, з’явилася
візантійським християнам, які молилися у Влахернському
храмі в Константинополі за визволення від ворогів, які ото-
чили місто. Пресвята Діва Марія зі сльозами стала молити
Бога за християн, які страждали від нападів чужоземців.
Потім Божа Матір на знак того, що бере народ під свою
опіку, покрила людей у храмі чесним своїм омофором (грець-
ке омофор – наплічник, тобто довга широка тканина з хрес-
том, яку носять священики на богослужіннях). Пресвята
Владичиця сяяла небесною славою, а покрив у руках її бли-
щав «краще за промені сонячні». Дивовижний покрив захи-
стив місто.

Отець декан наголосив, що свято Покрова Покрови Божої
Матері та ікона Покрови – символ невпинного заступництва
Владичиці за рід людський. Воно є одним із найвеличніших
свят, тому на честь нього досить часто освячують новозбу-
довані храми. Покров Пресвятої Діви – знак любові та участі,

СВЯТО ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У
С.МІЖГАЙЦІ САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

які Матір Божа відчуває до людей. Його благодать незримо
осіняє й захищає кожну людину, оберігаючи від гріха і допо-
магаючи в нелегкий час.

Згідно з переказами та легендами, саме на Покрову за-
порізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах та
зимівниках. На Січі залишалася тільки стала залога із січо-
виків, які нічого, крім власної зброї не мали, та інших ко-
заків, що за різними причинами залишалися у своїх куренях.
А оскільки в ті часи основним календарем були церковні
празники (свята) — то і маємо козацьке свято на Покрову.

Окрім цього, 14 жовтня в Україні відзначають День за-
хисника, День українського козацтва, а також День створен-
ня Української повстанської армії».

У свою чергу, настоятель парафії отець Віталій подяку-
вав священнослужителям за молитву і виголосив усім «мно-
голіття».

Прес-служба Самбірського благочиння

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ “НА ЗЛАМІ ВІКІВ”
«Я надзвичайно щасливий, що Господь допоміг
нам побудувати святиню, утвердитися у вірі,

перенести терпіння, скорботи, зневаги.
Нас Господь покликав звести Йому Дім -

Дім Молитви, і ми виконали
Його святе діло на віки вічні»

о. Йосиф Дорошевич
«Тут церковні дзвони не дзвонять а виграють малиновим

співом. Свічки, воскові вогники, горять, світяться, тихо по-
тріскуючи. Хористи не просто співають, а співають натхнен-
но та піднесено, сплітаючи у вінок співу славу Божу. Вчи-
телі не просто навчають, а життєдайним словом засівають в
юні душі віру в свої сили, любов до людей, батьків, рідної
землі, рідної мови. Парафіяни щирі, побожні, душевні, шля-
хетні, люблячі, щедрі, працьовиті, добрі господарі, очі яких
випромінюють тепло та любов до Бога і ближніх. Ангельські
голоси, ангельська доброта, ангельський спів – це все про
наших парафіян. Якщо про село – то чарівне, якщо про по-
лонини – то мальовничі, смарагдові, з пахучими травами і
медовими квітами, якщо про гори - то з цілющим запахом.
Задумливі, коштовні, сором’язливі, ніжні, вишукані, благо-
родні, улюбленці сонця, оксамитові, витончені, махрові пом-
пони – це все про квіти, ніжні прекрасні творіння Всевишнь-
ого, що вражають своєю досконалістю та неповторністю
ароматів. Дерева тут не просто дерева, а особливі, суворі з
ажурними кронами, міцні велетні, ніжні, сором’язливі, шпи-
лясті, тонкі, розлогі, серцелисті, сріблясті. А з якою любо-
в’ю та теплотою згадує отець Йосиф про своїх шкільних
товаришів, про друзів по семінарії та описує посівачів ниви
Христової, духовних братів – святих отців, що стали лікаря-
ми людських душ.

Немає вже багатьох згаданих установ нашого міста. Та
залишилася історія про них, бо там проходило трудове жит-
тя наших моршинців, які ще вчора творили спільно з нами, а
сьогодні відійшли в оселі Творця Небесного.

Тільки людина світлої душі, люблячого серця, великого
розуму, здатна відтворити в такий спосіб гармонію нашого
земного життя, такого не простого, багатогранного, супе-
речливого та цікавого. Дякуємо Вам отче, за цей вияв лю-
бові до ближніх нас, ваших парафіян, що допомагали нам
усім спільно творити добро на землі. Мало українство Не-
стора Літописця, маємо віднині свого місцевого отця Йоси-
фа-Літописця. І хай Всевишній воздасть Вам сторицею  та
нагородить ще довгими творчими змістовними роками зем-
ного життя.» -  так у своєму відгуку про книгу «На зламі
віків» пише краєзнавець, громадський діяч, парафіянин Бог-
дан Сидорак.

З нагоди 30-річчя відкриття Храму Покрови Божої Ма-
тері в м. Моршині у світлиці Православної Церкви України
Покрови Божої Матері відбулася презентація книги «На зламі
віків», автором якої є настоятель храму митрофорний про-
тоієрей  о.Йосиф Дорошевич.

 Презентація відбулася у затишній атмосфері, за присут-
ності секретаря Дрогобицько - Самбірської єпархії прото-
ієрея Андрія Безушко,  міського голови міста Моршина
Руслана Ільницького, першого заступника міського голови
Юрія Янківа, начальника управління соціально-гуманітар-
ної політики Моршинської міської ради Тетяни Левкович,
парафіян церкви та запрошених гостей Миколи Кмітя, Бог-
дана Сидорака, Олега Муски, Миколи Зелінського.

Основним джерелом написання книги стали спогади авто-
ра - настоятеля храму о. Йосифа. Книга складається з 35
новел, з приміток від автора, іменного, географічного по-
казчиків та показчика назв, має багатий ілюстраційний мате-
ріал. Чорно-білі і кольорові фотографії свідчать про багату
історію моршинської парафії. Родзинкою книги став стиль
написання о. Йосифа, а саме не сухі факти, а багатий на епіте-
ти та різноманітні звороти текст. Цікавим є те, що з побудо-
вою та «життям» храму переплітаються долі сотні людей. Це
і видатні постаті жителів міста і звичайні пересічні мешканці,
але кожен з них зробив свій особистий, посильний внесок у

становлення та розвиток православної парафії. Книга стане
своєрідним духовним скарбом та історичним надбанням для
моршинської громади.

Прес-служба єпархії
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Багач бенкетує, поряд з ним убо-
гий Лазар. Здавалося б, дивна си-
туація. Невже багач ніколи не знав,
що поряд з ним є ця знедолена лю-
дина? Адже він щодня святкує, роз-
кішно одягається, смачно харчуєть-
ся, і поруч – той, хто має потребу,
про якого він знає. Адже, коли багач
помирає і опиняється в пеклі, він
звертається до Лазаря, він знає, що
цей Лазар колись був поряд з ним.

Відповідь на питання дуже про-
ста. Кожен з нас знає, що таке «ви-
бірковий зір». Ми часто, навіть не-
свідомо витісняємо з поля нашого
зору те, що нам неприємне, що не
приносить нам радості і задоволен-
ня. Так само багач, звичайно ж, знав,
що є нещасний Лазар, але це знання
не збільшило в його житті радості. І
тому це формальне знання ніколи не
перетворювалося на справжню лю-
бов.

Ми часто стикаємося з різними
неприємними обставинами в нашо-
му житті, і в нашій душі, іноді, навіть
виникає певне почуття жалості, але
далі за жалість ми часто не йдемо.
І от там, де є жалість, але немає
справи, ми повинні розуміти, що це
не те, що не любов, це навіть не по-
чаток любові, це просто природна
реакція все ще живої людської душі
на чужі біль і проблеми.

Жалість – це бездіяльна любов.
Це та любов, до якої ми покликані,
але, яку ми не хочемо реалізувати.
У кожного з нас є насправді свій
Лазар. Той самий Лазар, якого ми не
хочемо бачити, якого ми витісняємо
і свідомо, і несвідомо, ми не хочемо
бути поряд з ним, ми не хочемо ба-
чити його поряд з нашим, здавалося
б, святом життя, щоб це свято не
зіпсувати. І в той же самий час, Бог
дивиться на нас очима не нашими,
а очима того самого Лазаря, до яко-
го нас кожного разу підводить.

Хочеться побажати, щоб, перш ніж
радіти, тим щоденним радощам, які
посилає нам удосталь Бог, ми б зу-
пинилися і дуже уважно подивилися
навколо себе. А де той самий Ла-
зар, який як «скалка» стирчить, десь
у нашому серці? Стирчить, але ми
не можемо його вийняти. Бо, тільки
завдяки цій «скалці», ми залишаємо-
ся здатними потрапити в Царство
Небесне.

За матеріалами інтернет
ресурсів

ПРИТЧА ПРО
БАГАЧА І ЛАЗАРЯ:
ДЕ ТОЙ САМИЙ

ЛАЗАР У
НАШОМУ СЕРЦІ?

Формально Євангеліє – це діалоги.
Там немає опису пейзажів, портретів або
довгих роздумів від першої особи. Це
мова Бога до людини і людини до Бога.

Христос звертався до учнів, народу і,
частково, до фарисеїв. Христос недарем-
но гаяв час на бесіди з фарисеями. Вони
були угрупуванням, що вирішило нага-
дати Ізраїлю сенс договору з Богом. Фа-
рисеї часто були милосердніші, ніж судді
народу. Тоді це була група ревнителів
закону, що не до кінця захолола серцем.
Проте з часом вони самі загрузли у фор-
малістиці.

У нас склався негативний образ усьо-
го фарисейства, тоді як з нього вийшли
такі чудові люди, як учитель апостола
Павла Гамаліїл і Никодим.

Йосиф Аримафейський викупив Ісу-
сове тіло в прокуратора Понтія Пилата,
віддав власну похоронну печеру, попе-
реднє умастив Тіло і обвив пеленами.
Гамаліїл не лише був хорошим учите-
лем, але праведним суддею. Він виховав
апостола Павла, який слухав мудрість
біля його ніг.

Ця ученість принесла Церкви пре-
красні плоди. Під час суду над апосто-
лом Петром знаменитий учитель запро-
понував відпустити його, сказавши:
“Відступіться від людей цих і облиште
їх; бо якщо це починання і це діло від
людей, то воно зруйнується; а якщо від
Бога, то ви не можете знищити його;
стережіться, щоб вам не стати і бо-
гоборцями” (Діян. 5:38,39).

Таким чином, ми бачимо, що Спаси-
тель не дивився на лиця, а звертав увагу
на бажання прийняти в себе слово Боже.
З цього можна зробити висновок, що раз
ми, у святому хрещенні давали обіцянку
бути християнами, то, отже, і нам відкри-
та можливість діалогу з Богом. Нехай
хтось кращий, а хтось гірший, але всі ми
хотіли бути разом з Ним, у цьому віці і у
віці майбутньому.

І Христос розмовляє з нами, беручи
участь у наших справах. Він щогодини
сіє в наші душі Свої слова по ходу нашо-
го життя, наставляючи до блага. Хоча
більшу частину цих проблем і спокус ми
сприймаємо як біду чи зло, але насправді,
більша частина з них – це домашнє зав-
дання в школі Бога.

У нових уроках, запропонованих Бо-
гом, ми повинні навчитися бути з Ним і
любити людей. І Бог завжди поряд зі
Своїм словом і підказкою, як добрий Учи-
тель. Ми, спостерігаючи Його втручан-
ня в практику нашого християнства, при-
ходимо до висновку, що Бог близько.
Якщо ми досить уважні, то швидко вчи-
мося бачити Його за кожною бідою чи
радістю.

Бесіда з Богом, у нормі, має бути що-
секундною. Зустрічаючи перешкоди, що
трапляються в нашому житті, ми повинні
просити Бога допомогти нам вирішити
завдання на Його славу, так що б наш
опонент, йдучи від нас сказав:

– Слава Тобі, Господи!
Бесіда з Богом може відбуватися тає-

мничо, у молитві. Світській людині зруч-
но молитися вночі. Домашні заснули, у
домі тиша. У цей час, під час благодатної
молитви, добре чутна розмова душі з
Богом.

ГІРШЕ ЗА ДОБРЕ, АЛЕ КРАЩЕ ЗА ГІРШЕ
Здатність до молитви – це особливий

дар. А сама молитва, по суті справи, бес-
іда з Богом і святими. Людина, досвідче-
на в молитві, тонко відчуває, коли її сер-
ця торкаються Христові слова і як серце
відповідає Йому.

Бесіда з Богом може відбуватися за
читанням богословських трудів і по-
вчань.

Отже, ми бачимо, що слово Боже має
різні носії і канали для зв’язку: розум,
серце і християнську практику.

Потрапляючи всередину душі, воно
має можливість прорости. Але Бог делі-
катний. Він не може нав’язувати співпра-
цю. Так було в Раю, так і буде надалі.
Людина була створена вільною, тому, Бог
поступається нам можливістю ростити
дерево життя у своїй душі самостійно.

Здавалося б, і ми хочемо того самого.
Скільки разів ми вигукували: “Христос
воскрес!” – бажаючи, щоб смерть і вос-
кресіння Христові стали в нашій душі
цим євангельським насінням. Але, по-
клавши руку на серце, дамо відповідь
собі чесно: чи проросло воно за ті роки,
які ми перебуваємо в Церкві?

Можна помітити, що одні люди, прий-
шовши в Церкву, починають рости і роз-
квітають як квітка з бутона в пишний цвіт.
Але більшість стоїть на місці. Лакмусо-
вим папірцем є сповідь.

Вона найчастіше нудна. Сповідники
часто стоять біля хреста з Євангелієм, як
школярі, що провинилися. Косять оком
убік і не знають, що сказати. Їм нудно. Їм
неприємна і ця бесіда з Богом, і таїнство.
Здавалося б, благодать таїнства повинна
переповнювати людину радістю, а вона
повинна прагнути до неї.

Але замість цього, лунають голоси
про те, що сповіді в нас у Церкві надто
багато. Сповідь, позбавлена благодаті, і
справді, неприємна розмова зі священи-
ком, перед яким потрібно навіщось при-
нижуватися, виставляти себе дурнем і
повідомляти те, про що в пристойному
суспільстві говорити не прийнято.

Християнам стало здаватися, що
сповіді стало багато. Неначе благодаті
може бути багато. Неначе спілкування з
Богом може бути надлишковим.

Спілкування з Богом може бути над-
лишковим, коли людина ставить себе по-
ряд з Богом або, взагалі, пускає Христа в
душу тільки по неділях на службі. Хрис-
тос не цікавий людям монологу.

Результат такої самодостатності – не-
влаштованість душі. Вона як засмічений
будинок. Як суха земля, як камінь, як
втоптана стежка. Слово Боже як дощ, як
волога робить душі м’якшими. Без цьо-
го зрошування душа перетворюється на
дерево чи камінь.

Христос щедро проливає в наші душі
Своє слово. Сенс цього надбання Слова
відмінно сформулював преподобний
Серафим Саровський:

– Мета нашого життя – надбання Духа
Святого.

Він говорить про це сіяння з другого
боку, з боку людини. Прийняти і вирос-
тити це Слово – означає прийняти в себе
Дух Божий. Не лише прийняти, але і при-
множити, працюючи серцем, розумом
або догоджаючи Христу самим життям.

Усе розуміючи розумом, можна
тільки засмучуватися про те, що все
знаю, усе чув, про все читав і ніскільки
не змінився. Якась віковічна тяжкість,
якийсь древній тяжкий гріх, сковує лю-
дину міцніше за залізо, так що людина не

може ворухнутися.
У скандинавському фольклорі Локі

спускається в підземний світ, що б підня-
ти віковічного змія, що обплутав землю.
І не вийшло. Так і сучасна людина, без
Христа не в змозі підняти тяжкість пер-
вородного гріха. Наш ласкавий ворог без
Христа усипляє душу і знесилює її.

Якщо в нас немає сил йти за Хрис-
том, то це означає, що нас тримає за руки
ворог роду людського. Якщо ми роками
не змінюємося, то це означає, що благо-
дать залишила нас і не входить у нашу
душу. І це має бути приводом для зане-
покоєння.

Але мотивація страхом негідна синів
Божих. Те, що людина не змінюється з
роками свідчить про те, що вона чи не
знає, чи не любить Бога. Втім, це одне і
теж. У такому разі ми повинні запитати
себе, а чи дійсно жити без любові до Бога
краще?

Чи дійсно те, як ми живемо, ставимо-
ся до близьких, до роботи, до Бога гідне
вічного життя? Невже жити так, що гид-
кий сам собі, людям і Богу краще? Хіба
не очевидно, що жити інстинктами нуд-
но і важко?

Кого любиш, з тим розмовляєш. Якщо
розмовляєш з тим, кого любиш, того сло-
ва відкладаєш у серце. Якщо любиш того,
з ким розмовляв, то прагнеш порадува-
ти його здійснюючи вчинки за словом
любимого. Так просто. У цьому немає
мотивації страхом, а є мотивація любо-
в’ю.

Читаючи це, ми повинні відмітити, що
любов, як сказав Іоанн Златоуст, відно-
ситься не до чудес, а до діяльності. Про-
довжуючи цю думку, приймемо пораду
Ігнатія Брянчанінова, що веде до здат-
ності засвоїти Слово: “Всякий православ-
ний християнин, якщо захоче перейти від
недбайливого життя до життя уважного,
якщо захоче зайнятися своїм спасінням,
має, по-перше, звернути увагу на своє
ставлення до ближніх. Любов до Бога
полягає в любові до ближнього, і той, хто
полюбив ближнього, разом з любов’ю
здобуває в серці своєму неоцінимий ду-
ховний скарб – любов до Бога. Причина
любові (до ближніх) одна – Христос, Який
проглядає в кожному ближньому”.

У нас це місце в Євангелії прийнято
називати Притчею про сіяча. Але прит-
чею слова Христові були для зовнішніх,
а Своїм було сказано: “Вам дано знати
тайни Царства Божого, а тим,
зовнішнім, усе буває в притчах, так що
вони своїми очима дивляться, і не ба-
чать; своїми вухами чують, і не розумі-
ють” (Мк. 4:11,12).

Якщо ми маємо досвід бесіди з Бо-
гом, то ці таємниці для нас. Якщо ні, то
це притчі з фольклору, дидактики та
історії. Таємниця цього євангельського
уривка проста – нам пропонують вийти
з монологу і послухати Бога, Який зап-
рошує бути із Собою вічно.

Бог Адаму доручив зберігати і догля-
дати Рай. А нам зараз – прийняти і збер-
ігати початок Раю, зерна вічності і щас-
тя, які нам дарує Христос. Цими зерна-
ми, як паросток, у нас насаджується наш
особистий Рай: “А інше впало на добру
землю і дало плід, який зійшов і виріс; і
вродило в тридцять, в шістдесят і в
стократ. І сказав їм: хто має вуха слу-
хати, нехай слухає!” (Мк. 4:8,9)

– Отже, пильнуйте, як слухаєте: бо
хто має, тому дасться, а хто не має, у
того відбереться і те, що він думає
мати. (Лк. 8:18).

Людей, які можуть дати плід насправді
багато. Не можна думати, що Бог ство-
рив когось не здатним до любові чи до
життя в Раю. Просто для багатьох блага
Божі не очевидні.

Господь дарує нам дуже дорогі і ко-
рисні речі, які вимагають уміння корис-
туватися ними. Аборигену амазонської
сельви можна пробачити, якщо він вико-
ристовуватиме ноутбук як підставку під
миску. Він не знає як цим ноутбуком ско-
ристатися. Але ми кажемо:

– Христос воскрес!
Ми приймаємо в себе Тіло і Кров

Христові. Ми все знаємо. Так чому ми
досі залишаємося гірше за добре, але
краще за гірше?

За матеріалами інтернет ресурсів
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ВИБАЧЕННЯ ВІД РЕДАКЦІЇ
У нашій газеті №7(74) за липень 2019 року у статті-некролозі «Смертельний наслідок війни на Донбасі» повідомлялося про смерть ветерана АТО

Гетьманчука Валерія Євгеновича із селища Розділ Миколаївського району. Помер він 21 червня 2019 року. Нажаль, з технічних причин, у цьому
некролозі була розміщена фотографія іншої людини-Маркевича Володимира Михайловича, воїна-добровольця, медбрата, який загинув від кулі снайпе-
ра в зоні ООС 22березня 2019року. Некролог було надруковано у нашій газеті - №4 (71)за квітень 2019 року. Редакція газети «Духовна криниця»
приносить вибачення за цю прикру помилку: найперше перед родичами цих воїнів а також перед нашими читачами. Вибачте, дорогі матері і рідні, що
ще раз зачепили ту рану, яка так важко гоїться.

З повагою, редакція газети.

22 березня 2019 року, в другій по-
ловині дня, селищем Розділ Миколаї-
вського району Львівської області об-
летіла страшна тривожна звістка
про загибель від кулі снайпера в зоні
ООС селі Новомихайлівка, що на До-
неччині, уродженця Роздолу воїна-доб-
ровольця медбрата Маркевича Воло-
димира Михайловича, якому виповни-
лось 48 років.

Хлопець народився і ріс в селищі, всі
його знали, закінчив школу, здобув ме-
дичну освіту. Але доля склалася так, що
він виїхав і проживав у Білорусії, там од-
ружився, виховував сина Кирила.

Вчився добре, як в школі, так і в мед-
закладі. Мама Вероніка з покійним бать-
ком Михайлом пишалася ним і покладали на нього великі надії. Зі слів
воїнів-побратимів, там на передовій Володя не тільки виконував свої ме-
дичні обов’язки, але був і всі інші, на рівні з воїнами.

Він був щирою, доброю людиною. Щоденно спілкувався по телефону з
мамою, сином і сестрою Олею. Завжди заспокоював їх – «Рідні мої – все
добре». У той момент, коли снайперська куля влучила в голову Володі,
був дзвінок від мами, але відповіді від сина вже не було.

25 березня, перед обідом, привезли загиблого Володимира до Роздолу.
Вздовж своїх вулиць з українськими прапорами із запаленими лампадка-
ми, навколішки односельці зустрічали цей тривожний «груз – 200».

Дуже багато людей зібрались на молитву-парастас. Очолював пара-
стас та похоронну церемонію митр. прот. Василій Хомин, настоятель Цер-
кви Успіння Пресвятої Богородиці. Співслужили йому священики ПЦУ та
греко-католицьких церков навколишніх сіл. Під час молитви похорону, в
храмі виголосив співчутливу, повчальну і змістовну проповідь отець Ва-
силій Хомин.

Провести в останню дорогу воїна-героя Володимира прибули хлопці-
воїни, несли домовину на руках курсанти військового закладу. Був військо-
вий оркестр, багато квітів.

Після молитви в церкві, процесія зупинилась в центрі Роздолу біля пам’ят-
ника. До родини та всіх присутніх звернулась із теплими співчутливими сло-
вами селищний голова Марія Миколаївна Рогуля, а також із патріотичною
промовою голова Миколаївської райдержадміністрації Андрій Іванович Кос.

Опісля цього похоронна процесія вирушила до місця спочинку. Похоро-
нили Володимира біля воїнів-героїв, які також загинули за волю України.
Це вже п’ятий загиблий воїн селища Розділ.

Всю похоронну молитву відспівував православний церковний хор, а та-
кож дорогою до церкви і до цвинтаря проводили Володимира співом цер-
ковного хору, чергуючи із військовим оркестром.

На цвинтарі, біля місця спочинку отець Василій Хомин, спільно із свя-
щениками та церковним хором, відправили панахиду.

Після співу «Вічная пам’ять», оркестр виконав гімн України під час якого
пролинули прощальні залпи.

В кінці похоронної церемонії отець Василій Хомин ще раз висловив
співчуття всій родині, подякував священикам, церковному хору та всім
присутнім за участь у молитві.

Нехай Господь Бог прийме душу воїна Володимира у свою святу оселю.
Вічна йому пам’ять.

Катерина Камінська,
регент хору

ПОЛИНУЛА ДУША ЙОГО ДО
ГОСПОДА, ДО НЕБА

 21 червня 2019 року облетіла сумна
звістка в селищі Розділ Миколаївського
району про смерть воїна АТО, 56-річного
Гетманчука Валерія Євгеновича.

 Покійний Валерій закінчив Роздільську се-
редню школу, вступив та закінчив Одеське
морехідне училище.

 Оженився, має дві доньки.
 Із 2015 року знаходився на контрактній

службі збройних сил України і брав участь в
АТО на Донбасі.

 Захворів на легенову хворобу, що спричи-
нило онкозахворюванню.

 Лікувався в Харківському воєнному госпіталі, а згодом у Львівсько-
му військовому госпіталі, але хвороба перемогла, і 21.06.2019 року він
відійшов від нас.

 За заслуги в боротьбі з російським агресором, покійний Валерій
був нагороджений багатьма медалями та орденами, зокрема орде-
ном від Патріарха Філарета.

 24.06.2019 року ввечері віправили молитву – парастасу, яку очо-
лював настоятель місцевої ПЦУ храму Успіння Пресвятої Богоро-
диці прот.о.Василій Хомин, з участю священника ПЦУ прот. о.Богда-
на із села Берездівці та священника УГКЦ о.Миколи.

 25.06.2019 року відбулась церемонія похорону , яку очолював де-
кан Миколаївського благочиння прот.о.Іван Владика із Добрян, йому
співслужили священники ПЦУ прот.о.Василій Хомин, настоятель
місцевого храму, прот.о.Ігор із села Березина та прот.о.Микола із села
Колодруби.

 Були присутні голова Миколаївської РДА Андрій Кос, його заступ-
ник Віктор Козоглодюк, військовий комісар Михайло Романюк та його
підлеглі, селищний голова Марія Рогуля, працівники селищної ради,
воїни, друзі, односельчани.

 Всю молитву парастасу та похорону відспівував православний хор
місцевої церкви.

 В храмі висловив змістовну повчальну проповідь та прощальні сло-
ва декан Миколаївського благочиння прот.о.Іван Владика.

 В центрі Роздолу, на площі біля пам’ятника, до батьків, родини та
всіх присутніх зі співчуттям звернулася селищний голова Марія Рогу-
ля, а також заступник голови Миколаївської РДА Віктор Козоглодюк
та військовий комісар М.Романович.

 Після панахиди, коли упустили труну з покійним до землі, прот.о.-
Василій Хомин звернувся їз співчуттям до батьків та родини покійно-
го Валерія і всіх присутніх.

 Подякував за участь та спільну молитву священникам, які разом
брали участь у цій церемонії.

 Під час співу «Вічная пам’ять» пролунало три залпові постріли.
 Похоронили покійного Валерія в день його професійного свята мо-

ряка.
Вічна йому пам’ять.

Регент хору п.Катерина Камінська.

 СМЕРТЕЛЬНИЙ
НАСЛІДОК ВІЙНИ НА

ДОНБАСІ


