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«Немає більше від тієї любові, як хто душу
свою покладе за друзів своїх» (Ін. 15, 13).

6 листопада 2014 р. о 6:15 год., потягом Київ-
Трускавець додому повернувся Ігор Деркач (1994
р. н.) – воїн Збройних Сил України, солдат,
механік-водій 3-го відділення мінних
загороджувачів взводу інженерних загороджувачів
роти загороджень інженерно-саперного батальону
військової частини А 3817 м. Самбора,
уродженець с. Ралівка Самбірського району.

У результаті вибуху міни 31 серпня в зоні АТО
четверо солдат, серед яких був й Ігор, зазнали
важких поранень, а п’ятеро, разом з командиром
інженерно-саперного батальйону Вадимом
Слуцьким, загинули. Ігоря прооперували у
Маріуполі, якийсь час він перебував на лікуванні
у Дніпропетровському госпіталі («Дніпро-
петровська обласна клінічна лікарня ім.
І. І. Мечникова»). Разом з іншими пораненими
воїнами відправлений на лікування до Естонії, де
повторно прооперований. Додому повернувся
вперше, відколи поїхав в зону АТО.

На залізничному вокзалі у Самборі воїна-героя
радо зустрічали рідні та близькі, військові
побратими, представники громадських
організацій, парафіяни церкви УПЦ Київського
Патріархату с. Ралівка зі своїм настоятелем
священиком Володимиром Лернатовичем та
голова відділу духовно-патріотичного виховання

Зустріч воїна-героя

у зв’язках із Збройними Силами Дрогобицько-
Самбірської єпархії священик Ярослав
Фабіровський.

Зустріти свого підлеглого прибув командир в/
ч А 3817 м. Самбора Ковальов Олександр
Олександрович, який від усього особового складу
подякував Ігорю за віддану героїчну службу
Україні. Від імені військових мужньому
захиснику України вручили жовто-блакитні квіти.

Воїна Деркача Ігоря Андрійовича, згідно з
Розпорядженням міського голови м. Самбора від
12 вересня 2014 року № 198, нагороджено
медаллю «За вагомий внесок у розвиток м.
Самбора», за самовідданість та зразкове

виконання службового обов’язку, особисту
мужність, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України
під час бойових дій у зоні антитерористичної
операції та за приклад героїзму для майбутнього
покоління самбірчан.

Зі сльозами на очах, вже вдома, на своїй
батьківщині всі разом заспівали Гімн України і
подякували Богу за Його допомогу, побажали
воїну швидкого одужання.

Інформація єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання у

зв’язках із Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями

ЗУСТРІЧ
З ГЕРОЄМ
Кожен з нас очікував та переживав

різні важливі зустрічі та події в нашому
житті. Інколи після зустрічі з людиною
наше життя змінюється, ми набираємось
досвіду. Особливою є зустріч людини з
Богом. Найбільше запам’ятовуються
зустрічі з дитинства, бо вони
закарбовуються в пам’яті дитини.

16 листопада 2014 року відбулась
зворушлива зустріч учнів Підбузької
недільної школи з Андрієм Гавецьким
– героєм 80-ї аеромобільної бригади
зі Львова, воїном АТО, який зазнав
тяжкого поранення під час бойових
дій на Сході країни та успішно, за
молитвами односельчан, перебув
кілька операцій і зараз проходить
реабілітацію в рідному Підбужі.

З болем в очах воїн Андрій розповідав
учням, що пережив за час, проведений в
зоні АТО. Хлопець поділився з дітьми
спогадами і своїм прикладом показав, що
не тільки словами можна любити свою
Батьківщину, але і вчинками це доводити.
Він своїм власним прикладом показав,
що суть патріотизму розкривається у
вмінні жити інтересами свого народу,
заради Вітчизни і головною чеснотою,

НАКАЗ  ОТЦЯ
присвячується підрозділу

самооборони «Покрова»
Ви повертайтеся здоровими й

живими
Сини, брати, й Отці.
Бо ви є воїни із мирної родини,
Проти загарбників зеленої орди мечі.

Я Пастирський наказ даю вам нині,
Нехай боронить Вас Архангела рука,
Від рани кулі, зради у тяжкій хвилині
Нехай оберігає Бог Вас від гріха.

Ці побажання прийміть даровані
батьками,

Нам буде скоріше проминати розлуки час,
В розлуці з Вами, для Вас тяжкими днями
Ми будемо молитись за всіх вас.

Нехай з землі зчезають вороги зелені,
А дим ненависті хай зчезне від всіх нас,
Щоб Бог простив гріхи в тяжкій годині
А Божа Мати щоб оберігала Вас.

21.11.2014 р.
Ігор Брода,

дяк храму Вознесіння
Господнього

с. Ралівка

яку повинен мати воїн була і буде любов
до ближнього. В святому Євангелії
читаємо: «Немає більше від тієї любові
як хто душу покладає за друзів своїх»
(Ін.15.13). Крім того, Андрій подякував
дітям за патріотичні листівки, щирі
дитячі молитви та пригостив їх
солодощами.

Учні недільної школи радо зустріли
цікавого гостя. Хлопці та дівчата
співали гімн України, вигукували
патріотичні гасла та розповіли своєму
герою як вони молились за його

здоров’я, як взяли участь у флешмобі
на підтримку української армії. Всі
охочі мали можливість зробити
світлини на згадку.

Таким чином, учні недільної школи
на власні очі побачили того, хто
героїчно захищав єдність та
соборність України, мали можливість
поспілкуватись з ним. Ця зустріч
надовго запам’ятається дітям. Тепер
вони знають свого героя-патріота,
яким можна пишатись.

Марія Альмес
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Візит владики Якова до
с. Комарів Стрийського благочиння

9 листопада 2014 року, у неділю 22-у після
П’ятидесятниці,на запрошення настоятеля храму
прот. Ярослава Венгрина, високопреосвященіший
Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський,
відвідав храм Успіння Пресвятої  Богородиці с.
Комарів Стрийського благочиння, в якому  очолив
недільне Богослужіння. 

З хлібом-сіллю та віршами Владику
зустрічали студент 2 курсу ЛПБА Володимир
Венгрин та діти у вишиванках. Під час зустрічі до
владики з вітальним словом звернувся  настоятель
храму прот. Ярослав Венгрин. Владиці
співслужили: ректор ЛПБА прот. Ярослав
Ощудляк, викладач ЛПБА прот. Іван Гарат,
настоятель храму прот. Ярослав Венгрин, прот.
Ярослав Цигиль (с. Нежухів), прот. Василь Ціздин

(с. Нижня Лукавиця), прот. Михаїл Зубкович (с.
Ходовичі, УАПЦ) та ієромонах Никанор (Лоїк)
(студит УГКЦ). Після Євангелія владика
виголосив проповідь.  

В цей день владика Яків рукоположив у
сан  священика викладача ЛПБА диякона
Миколая Венгрина, сина настоятеля храму. Під
час богослужіння співали випускники ЛПБА:
Горячий Василь, Івасейко Василь, Пшеничка
Михайло, Пастернак Михайло та студент 6 курсу
ЛПБА Костів Олег. Після Божественної Літургії
високопреосвященіший Яків звернувся до вірян
з архіпастирським словом та побажав
нововисвяченому ієрею Миколаю плідної праці у
винограднику Христовому.  Також владика 
нагородив парафіян храму благословенною

грамотою. Настоятель храму прот. Ярослав
Венгрин подякував владиці за Його святі молитви,
та попросив і надалі молитись за ввірену йому
духовну паству та весь український народ. З
словами подяки до владики Якова та привітанням
до отця Миколая звернувся ректор ЛПБА прот.
Ярослав Ощудляк. На пам’ять від себе та всіх
викладачів отець ректор подарував  отцю
Миколаю дві частини Требника. Після цього з
подячним словом до владики Якова, батьків,
дружини, рідних та всіх парафіян звернувся
нововисвячений ієрей Миколай Венгрин.
Завершилось Богослужіння  уставним
многоліттям та спільною фотографією.

Володимир Венгрин,
студент 2 курсу ЛПБА

З благословення високопреосвященійшого Якова
архієпископа Дрогобицького і Самбірського
волонтерська група до складу якої входили секретар
єпархії прот. Андрій Безушко, військовий священик
Дрогобицького благочиння прот. Святослав
Маличкович, депутат Дрогобицької районної ради пан
Володимир Спецівка та приватний підприємець пан Іван
Карпин. Метою делегації було відвідати підрозділи, що
дислокувались у Дрогобицькому регіоні, а зараз
захищають  наші рубежі на півдні та сході України. У
трьох з них були відслужені Божественні літургії, після
яких священики підтримали воїнів духовно-
патріотичними проповідями, помазали їх єлеєм
привезеним для такого випадку з Єрусалимського храму
Христа Спасителя та подарили кожному “Молитовник
для воїнів”,  що  виданий з благословення Його Святості
Філарета Патріарха Київського і всієї України-Руси.

Завдячуючи меценатам Дрогобиччини:
Дрогобицькому районному центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді – Тетяні Баб’як, Оксані Тецюцяк,
Лілії Коваль, Христині Винницькій, Мар’янові
Фартушку, а також Михайлу Задорожному, Василю
Вовчанському, Миколі Пирцусу, Василю
Матяшовському, Володимиру  Котові, Михайлові
Ступницькому, Богданові Фартушку, Ігорові Савчину,
Володимирові Ружилу, Василю Голику,  Валерію
Паламарчуку, парафії Івана Хрестителя смт. Підбуж
Дрогобицького благочиння та парафії Святителя
Миколая с. Сторона Дрогобицького благочиння,   та
Львова підприємству “Гелікон”,  делегація привезла з
собою для наших оборонців теплий одяг, продукти
харчування, спальні мішки та метеостанцію яка є дуже
необхідною для  нашим артилеристів.

Великим подарунком для воїнів є малюнки дітей в яких
зображене безпосереднє дитяче бачення про події , що
відбуваються і прохання повернутись живими додому.
Особливо зворушливо було бачити коли один із воїнів
отримав малюнок своєї доньки на якому був підпис: “Тату
повертайся швидше додому, ми тебе любимо”.

Церква і армія разом

Перебуваючи серед військових розумієш, що
присутність священика є дуже потрібна для них, просте
безпосереднє спілкування дарує їм віру і надію у
майбутнє та в черговий раз підкреслює, що за них не
забули  їх цінують, на них надіються і чекають живими
вдома.

Напевно кожен священнослужитель повинен
поставити собі за мету, хоть один раз на короткий термін,
але все-таки провідати і підтримати будь-який з
підрозділів, що дислокуються на оборонних рубежах
нашої держави. Така підтримка дасть нашим воїнам силу
духу і непохитності в обороні України.

Прес-служба єпархії
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Про боротьбу з черевоугодництвом
Здержливість є справою терпіння.
Не переймайся черевом – і матимеш

спокій.
Усіх дров у лісі замало буде, щоб

наситити вогонь; таке саме ненаситне
й тіло - скільки йому не годи.

Не слухай порад людей, які самі собі
догоджають, - вони зробили себе
рабами черева і плотських пристрастей.

Страви вживай прості й необхідні,
щоб ум твій не огрубів об’їданням та
пияцтвом і житейськими турботами
(Лк. 21,34). Одержимі такою
пристрастю і блуд не вважають за блуд,
і перелюб - за перелюб, і не зрікаються
усього того, що роблять язичники, які
не знають Бога; але все це чинять без
страху і нічим не відрізняються від
свиней в болоті, не пам’ятаючи ні про
Закон, ні про Пророків, ні про самого
Господа, Який воплотився, щоб
знищити беззаконний гріх. Тож не будь
пожадливим до м’яса і вина, щоб ум
твій був здатний прийняти духовні дари.

Скуштував ти хліба - й наситився!
Віддай хвалу Богові, Який тебе наситив.
А якщо хочеш, щоб тіло твоє
вдовольнялося малим, віддай славу
Господеві, Який укріпив тебе, і не кажи
всім: «Не з’їв я стільки-то хліба». - Що
тим додаєш собі? Хіба що осуджуєш
тих, які їдять і складають подяку.

Не бажай їсти м’ясо і не пий вина до
сп’яніння; інакше огрубіє твій ум, а
житейським турботам не знатимеш
кінця.

Прикмети доброго життя молодого
християнина: смиренномудре
утримання від вина й багатослів’я. Хто
ж те полюбляє, не матиме доброго кінця
свого життя.

Не силуй свого брата пити вина до
сп’яніння, хоча б віддавна пив він його;
адже довго будують корабель, а
трощиться він враз від одного удару.

Хто бажає тілесного вдоволення,
готує собі багато напастей; а той, хто
довго терпить, - спасається.

Краще їсти заради Господа і дякувати
Богові, аніж не їсти й осуджувати тих,
що їдять і вдячні Господу.

Приступив ти до трапези? Їж хліб, а
не осуджуй ближнього, щоб через осуд
не пожирав ти брата свого.

Будь здоровим у вірі та їж усе, що
тобі подають у Господі. Якщо подано
щось, чого ти не хочеш їсти, не відсилай
це з трапези, коли інші хочуть їсти та
дякувати Богові.

Приступив ти до трапези? Їж, як
людина, і не позирай на всі боки, як
неук.

Один брат сказав: «Не через огиду
не їм м’яса, бо всяке Боже створіння -
добре, і не слід нічого відкидати (1 Тим.
4,4); оскільки ж написано: Не личать
дурневі розкоші (Притч. 19,10), то
нерозумно їсти монахові м’ясо тварин».

Коли подано тобі куски (залишки),
не гребуй і куснем, адже Господь
наказав Своїм учням зібрати крихти
хліба, щоб нічого не пропало (Ін. 6,12).

Докір людині - впиватися вином;

багатьох я бачив, але нікого не знайшов
гіршого від п’яниці.

Стриманість виснажує плоть, а
об’їдання притуплює розум.

Пригнічуй, поневолюй свою плоть,
щоб не бути тобі відкиненим.

Поборюй свою плоть - і принесеш
плід Богові.

Хочеш ти мати спокій у товаристві
братів? Вдовольняйся спільною
трапезою братів - це буде здоров’ям для
твого тіла й оновою для костей
твоїх (Притч. 3,8), і душа твоя не
ушкодиться. Не приглядайся до вина, яке
воно червоне… Потім воно вкусить, як
гадина, утне, немов зміюка (Притч.
23,31-32).

Лев, женучись за здобиччю для свого
черева, сам може стати впійманим; і
черевоугодник впаде задля вдоволення
свого черева.

Від об’їдання ум грубішає, а добра
здержливість очищує його.

Чоловік, що упивається і дратується,
збурює душі братів, і сором його
постійно при ньому.

Чоловік, який п’є під вечір,

поводиться не так й говорить не те, що
треба, а вранці розкаюється; однак якщо
знову натрапить на вино, поводиться так
само.

Не пий вина до сп’яніння, хоча й
припрошують тебе приятелі, які поруч
з тобою; бо якщо здолає тебе вино, то
ті, які припрошували тебе, першими й
згіршаться.

Черевоугодник трудиться й
переймається тим, аби наповнити своє
черево наїдками; а коли попоїсть,
страждає під час травлення; а
стриманість супроводиться здоров’ям і
тверезістю.

Черевоугодник турбується про
багато, а стриманий подібний до сарни
в полі.

Пастир, який упивається, не збереже
довірених йому овець, а хто любить
спати, сам стане здобиччю звірів.
Адже тернова гілка проростає в руці
п’яниці (Притч. 26,9), а душа
стриманого припадає до Бога.

Не пий вина до сп’яніння, аби
догодити людям, бо дуже соромно тобі
буде, коли побачать тебе п’яним.

Черевоугодник називає піст часом
смутку, а здержливий і під час посту не
буває похмурим.

Випивши під час трапези вина, не
вештайся келіями, але сиди мовчки у
своїй, тому що диявол багатьох
спокусив вином. Спожите вино і чужа
келія породжують безстрашшя і
розбещеність. У таких зібраннях буває
падіння душ, головно ж коли
бездіяльним є жезл настоятеля. Бо хто
не хоче приборкувати ум свій страхом
Божим, той потребує людського страху,
щоб хоча би ним стримуватися від
усього шкідливого і марного, адже
невинним залишається раб у суворого
хазяїна.

Не насолоджуйся лазнями,
розмаїтими напоями та м’ясними
стравами, щоб не наразитися тобі на
велику небезпеку - тяжкий гріх.

Багато поїсти й випити - приємність
тимчасова, бо вже наступного дня про
це й згадувати неприємно - настає
розслабленість ума й тіла.

Людина довго не триматиметься
одного місця і не матиме спокою, якщо
спочатку не полюбить мовчання і
стриманості. Адже мовчання вчить
безмовності й постійної молитви, а
стриманість зосереджує думку, не дає
їй відволікатися. Той, хто нарешті
осягнув це, удостоїться миру в серці.

Не спокушайся об’їданням і не
впивайся вином, від якого буває
розпуста (Еф. 5,18). Ніщо не принесе
тобі користі, крім одного - чинити волю
Божу.

Знай, наскільки хто потурає своїй
плоті, собі на біду, настільки примножує
в собі пристрасті. - Врешті душа,
обтяжена грішними звичками тіла, стає
безплідною. Тому Спаситель
говорить: Зважайте на самих себе, щоб
ваші серця не обтяжилися об’їданням
та пияцтвом і житейськими
турботами(Лк. 21,34). Тому й Апостол
говорить: Приборкую і поневолюю тіло
моє, щоб, проповідуючи іншим, самому
не зостатися недостойним (1 Кор.
9,27). Коли ж хто примушує себе до діла
Господнього, то відповідно й тіло його
зміцнюється, а душа просвітлюється. Як
борець постійно тренує своє тіло, щоб
воно було здатним до боротьби, так і
подвижник благочестя мусить
вправлятися в усіляких добрих ділах, як
говорив Апостол: Вправляйся у
благочесті (1 Тим. 4,7).

Надмірна здержливість, думаю, не є
похвальною; але й нехтувати потрібною
стриманістю також не добре. Тривале
утримання від скромної їжі призводить
до розслаблення і нестачі сил для
служіння, але й пересичуватися їжею
підлягає осуду. Сказано ж: Горе вам,
ситі нині, бо будете голодувати (Лк.
6,25). Більше того, нестриманий через
свою нерозважливість піддається
тілесним пристрастям. Тому
доброчесно й належним чином треба
управляти тілом.

Преподобний Єфрем Сірин
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ПРО ПІСТ
Як після того, як мине зима і настане літо,

мореплавець виво-дить в море своє судно, воїн
чистить зброю і готує коня до битви, хлібороб
загострює серп, мандрівник відважно ступає на
далеку до-рогу, борець здіймає зі себе одяг і
готується до боротьби, так і ми, з настанням
посту, цього духовного літа, як воїни вичистимо
зброю, як хлібороби загостримо серп, як
керманичі протиставимо свої по-мисли хвилям
безладних побажань, як подорожні почнемо
шлях до неба, як борці приготуємося до
боротьби. Віруючий є і хлібороб, і керманич, і
воїн, і борець, і подорожній. Тому і Павло
говорить: «Нам бо треба боротися не проти
тіла й крови, а проти начал, проти властей...
Ось чому ви мусите надягнути повну зброю
Божу...» (Еф. 6, 12-13). Чи бачив ти борця? Бачив
воїна? Якщо ти борець, тобі треба вступити в
боротьбу нагим. Якщо ти воїн, тобі слід стати до
лав озброєним. Як же можливе те і друге разом:
бути і нагим, і ненагим, одягненим і
неодягненим? Як? – я скажу. Склади зі себе
житейські справи, – і ти став борцем. Одягнися
у духовну зброю, і ти став воїном. Оголися від
турбот житейських, тому що настав час
бороть-би. Одягнися в духовну зброю, тому що
в нас жорстока війна з демо-нами. Для того й
треба бути нагим, щоби дияволу, стаючи до
бо-ротьби з нами, не було за що схопити нас;
треба озброїтися з усіх боків, щоби нам із
жодного боку не отримати смертельного удару.

Оброби ниву твоєї душі, посічи терня, посій
слово благочестя, наса-ди прекрасні рослини
любомудрості і з великою турботою доглядай за
ними, і ти будеш землеробом, і скаже тобі Павло:
«Рільникові, що працює, належиться першому
користатися з плодів» (2 Тим. 2, 6). І він
займався цим мистецтвом, і тому в посланні до
Корінтян сказав: «Я посадив, Аполлос поливав,
Бог же зростив» (1 Кор. 3,6). Загост-ри твій серп,
котрий притупив ти пересиченням, загостри
постом.

Стань на шлях, який веде на небо, стань на
шлях тісний і вузький і піди ним. Як же ти можеш
і стати на цей шлях, і йти ним? Висна-жуючи і
поневолюючи своє тіло; тому що на тісному
шляху багато чинить перешкод гладкість
пересичення. Приборкай хвилі безлад- них
пристрастей, угамуй бурю злих помислів,
збережи цілим човен, покажи велику
досвідченість – і ти керманич. Для всього цього
не- хай буде в нас і поприщем, і вчителем піст –
піст розумію не той, котрого дотримуються
многі, але піст істинний – стримування не від
їжі лише, але й від гріхів; тому що піст сам по
собі не може вряту-вати тих, хто дотримується
його, якщо не буде відповідний до ухва-леного
закону. І борець, сказано, «не отримує вінка,
якщо не бореть-

ся законно» (2 Тим. 2, 5). Отже, щоби нам, і
здійснивши подвиг посту, не втратити вінця за
нього, повчимося, як і яким чином слід робити
цю справу. І фарисей той постився, але після
цього посту вийшов із храму позбавленим плодів
посту. Митар не постився, і той, котрий не
постився, випередив того, хто постився, щоби ти
знав, що немає ніякої користі від посту, якщо його
не супроводжує і все інше. Постились Ніневітяни
і привернули до себе благовоління Боже;
постились і Юдеї і не лише нічого не досягли,
але й були осуджені (Іс. 58).

Якщо ж піст загрожує такою небезпекою тим,
котрі не знають, як треба поститися, то вивчимо
закони посту, щоби нам не бігти «навманці» (1
Кор. 9, 26), не бити повітря, не битися з тінню.
Піст є ліками; але ліки, хоча би тисячу разів були
корисні, часто бувають некорисними для того, хто
не знає, як ними користуватися. Слід знати і те, о
котрій годині треба приймати їх, і кількість самих
ліків, і будову тіла того, хто приймає, і особливість
країни, і пору року, і відповідний вид їжі, і багато
чого іншого; і якщо одне що-небудь буде залишено
поза увагою, то зашкодить усьому іншому, про що
сказано. Якщо ж для нас потрібна така точність,
коли треба лікува-ти тіло, тим паче необхідно з
усією суворістю розбирати й розгляда-ти все, коли
лікуємо душу і зцілюємо помисли.

Тож подивися, як постилися Ніневітяни, і як
вони врятувалися від гніву того. «Ні людина, –
говорить, – ні скотина, ні воли, ні вівці – нічого не
сміють їсти» (Йон. З, 7). Що говориш, скажи
мені? І безсло-весні постяться? і коні, і мули
покриваються веретищем? Так, гово-рить. Як
після смерті багатої людини родичі одягають у
веретище не лише рабів і рабинь, але й коней і,
доручивши їх конюхам, при-мушують йти за
труною, щоби цим виразити значущість втрати і
викликати у всіх співчуття, так і тоді, як тому місту
загрожувало знищення, мешканці одягли у
веретище безсловесну тварину і на-клали на неї
ярмо посту. Безсловесних, говорили вони, не
можна напоумити про гнів Божий словом: нехай
же напоумляться голо-дом, що Бог послав це
покарання, тому що, коли загине місто, то буде
спільним гробом не лише для нас, але й для них;
вони змушені будуть розділити з нами покарання,
нехай же розділять піст. Втім, Ніневітяни в цьому
випадку зробили так само, як і Пророки роб-лять:
вони, коли побачать, що з небес несеться тяжкий
удар, і осуд-жені на покарання не мають ніякої
надії, укриті соромом і ніякого не заслуговують
прощення і вибачення, то, не знаючи, що робити
і де знайти для осуджених захисту, звертаються

до тварин і, оплакуючи їхню смерть, заради них
благають про помилування і вказують на їхню
загибель, гідну жалю і багатьох сліз. Так, коли
голод спіткав Юдеїв, і їхня країна зазнала великої
посухи і все гинуло, один з Пророків сказав:
«Зерно зотліло під скибами своїми...Ой, як реве
скотина! Стада волів, стривожені, блукають, бо
не мають паші... До тебе, Господи,
взиваю...Навіть звірі у полі Тебе прагнуть, бо
потоки вод повисихали» (Йоіл 1, 17, 18, 20). Інший
Пророк, оплакуючи лихі часи бездощів’я, знову
ось що сказав: «Ба й лань у полі родить та й кидає
своє маленьке, бо трави немає. Дикі осли стають
на пустарях і, мов шакали, вітерець вдихають;
очі гаснуть у них, бо трави немає» (Єр. 14, 5~6).
Так і цього дня ви чули, що сказав Йоіл: «Старих
згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях!
Хай вийде моло-дий з покою свого, і молода – з
комори» (Йоіл 2, 16). Чому, скажи мені, він
закликає до молитви цей незрілий вік? Очевидно,
з тієї ж самої причини. Через те, що всі, хто досяг
чоловічого віку, засмути-ли й прогнівили Бога, то
нехай, каже, благає Прогніваного вік, який ще не
знає гріха. Але, як я сказав, подивимося, що
усунуло цей невідворотний гнів? Чи не піст лише
і веретище? Не це, а зміна всього життя. З чого це
видно? Зі самих пророчих слів. Той же самий
Пророк, який сказав про гнів Божий і про їхній
піст, про примирення і причину примирення
говорить так: «Побачив Бог їхні вчинки» (Йон. З,
10). Які вчинки? Що вони постились, що
одягалися у веретище? Зовсім не те; але,
замовчуючи про все те, він додав: «що вони
відвернулись кожний від своєї нікчемної поведінки,
й роз-думався Господь щодо лиха, яке був
погрожував їм учинити». Ба-чиш, що не піст
вихопив з небезпеки, але зміна життя зробила Бога
благим і милостивим до іноплемінників. Це сказав
я не для того, щоби ми безчестили піст, але щоби
шанували його; а честь посту становить не
стримування від їжі, а віддалення від гріхів, так
що хто обмежує піст лише стримуванням від їжі,
той найбільше безчестить його. Ти постиш?
Доведи мені це своїми справами. Якими, кажеш,
справами? Якщо побачиш убогого, подай
милостиню; якщо побачиш ворога – примирися;
якщо побачиш свого друга щасливим – не заз-дри;
якщо побачиш гарну жінку – пройди мимо. Нехай
постяться не лише вуста, але і зір, і слух, і ноги, і
руки, і всі члени нашого тіла. Нехай постяться
руки, перебуваючи чистими від розкрадання й
користолюбства. Нехай постяться ноги,
переставши ходити на без-законні видовища.
Нехай постяться очі, привчаючись не
спрямову-ватися на гарні обличчя і не задивлятися
на чужу вроду. Зір є по-живою очей: якщо вона
протизаконна і заборонена, то шкодить по-сту і
руйнує спасіння душі; якщо ж законна і дозволена,
то прикра-шає піст. Найбезглуздіше було б,
розмірковуючи про страви, стри-муватися і від
дозволеної їжі, а очима пожирати й те, що
забороне-но. Ти не їси м’яса? Не вкушай же й
очима нескромності. Нехай поститься і слух; а
піст слуху в тому, щоби не приймати лихослів’я й
наклепу: «Не пускатимеш, – говорить, – пустої
чутки» (Вих. 23, 1). Нехай і язик поститься від
лихослів’я і лайки. Яка користь, якщо ми
стримуємося від птиці і риб, а братів мучимо і
гриземо? Той, хто лихословить, гризе тіло братове,
мучить плоть ближнього.

Св. Іоан Золотоустий
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1 листопада 2014 року о 14:45 год.
відійшов у вічність зі словами на устах
«Господи, помилуй!» після причастя
Святих Таїн Тіла і Крові Христових
протоієрей Стефан Потюк.

2 листопада о 14:00 тіло покійного
перенесено до храму св. ап. і єв. Іоана
Богослова с. Бабино.

3 листопада звершено святу Літургію з
чином ієрейського похорону, яку очолив
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків у співслужінні духовенства єпархії.
Попрощатись із спочилим отцем Стефаном
прибуло понад 70 священнослужителів як
Київського Патріархату так і УАПЦ, УПЦ
МП, УГКЦ та віряни з різних куточків
області і не тільки.

Зі прощальним словом до рідних та
присутніх на молитві звернувся Владика
Яків, який подякував Богові за такого
пастиря як отець Стефан і закликав всіх до
посиленої молитви за душу спочилого.
Після прощання труну з тілом
новопредставленого тричі пронесено
навколо храму, у якому прослужив понад
30 років і поховано навпроти вівтарної
частини.

Нехай Господь оселить о. Стефана у
Царстві Небесному!

Вічний спокій душі спочилого
навопредставленого священнопротоієрея
Стефана! Вічна пам’ять!

***
Священнопротоієрей Стефан

Михайлович Потюк народився 20 серпня
1947 року в с. Карпатське, Турківського р-
ну Львівської області. Батько, Потюк
Михайло Степанович, помер у 1953 році,
життя матері, Потюк Анни Федорівни,
обірвалося у 1982. З 1954 по 1962 рр.
навчався в Карпатській восьмирічній
школі. Середню освіту здобув під час
вечірнього навчання. Після закінчення
школи працював на газопроводі «Дружба»
- аж до призову в ряди «Радянської Армії»
(1966 – 1968рр.). Після армії працював

монтером колії 2 розряду, колони №2.
З 1969 р. по 1973 рр. вчився в Ленінградській

духовній семінарії. У 1971 р. одружився з
дівчиною православного віровизнання Гавій
Ганною Микитівною, 1952 року народження.

26.09.1971 р. в храмі св. ап. і євангелиста
Іоана Богослова при ЛДА і С рукоположений
в сан диякона митрополитом Ленінградським
і Новгородським Никодимом (Ротовим).

23.01.1972 р. призначений дияконом церкви
св. ап. Филипа м. Новгорода, Новгородської
області (указ №2 від 27.01.1972р.).

14.05. 1972р. в Благовіщенській церкві
резиденції, що в «Серебряному бору» м.
Моски, висвячений у сан священика і
призначений служити у церкві св. ап. Филипа
м. Новгорода (укази №№534/23 від 23.05.1972р.
та №8 від 16.05.1972 вих№71). Свячення
здійснив митрополит Ленінградський і
Новгородський Никодим (Ротов) у
співслужінні архієпископа Михаїла
(Модюгіна) Архангельського і митрополита
Володимира (Сабодана).

До свята Святої Пасхи у 1973 р.
нагороджений «НАБЕДРЕНИКОМ».

Після закінчення навчання звільнений із
займаної посади у зв’язку з переходом на
церковно-парафіяльне служіння до Львівсько-
Тернопільської єпархії.

20.08.1973р. призначений настоятелем
церкви Воскресіння Господнього у
с. Побужани Буського району.

У 1976 р. нагороджений «КАМІЛАВКОЮ»,
а в жовтні цього року переходить на служіння
до с. Пітричі, Бузького району.

У 1978 році нагороджений «НАПЕРСНИМ
ХРЕСТОМ».

З травня 1980 р. – настоятель Свято-
Михайлівської церкви парафії с. Сілець,
Сокальського району, був духівником вірян з
с. Соснівка, Гірник, Межиріччя Сокальського
району.

У 1983 р. нагороджений саном
«ПРОТОІЄРЕЯ».

З 1984р. липня місяця і до кінця своїх днів
служив у храмі св. ап. Іоана Богослова у с.

Бабино Самбірського району Львівської
області.

У 1988 нагороджений «ПАЛИЦЕЮ».
На зборах духовенства обраний

благочинним Самбірського благочиння, про
що є відповідне письмове призначення
Блаженнійшого Іоана, митрополита
Львівського і Галицького (указ №139 від
18.03.1991р.).  На цій посаді перебував 21 рік
до 22.08.2012 р., коли через хворобу та часті
перебування у лікарні не міг виконувати
обов’язки благочинного.

У 1991 р. нагороджений «ХРЕСТОМ З
ОЗДОБАМИ».

У 1991 р. під час міжконфесійного
протистояння в м. Самборі, на прохання
вірян, єпископ Львівський і Галицький
Данило призначив отця Стефана
настоятелем парафії Різдва Пресвятої
Богородиці УАПЦ м. Самбора (указ №381 від
27.08.1991.), але згодом священик відмовився
від цієї посади.

30.04.1992р. нагороджений найвищою
нагородою «МИТРОЮ».

Єпископ Дрогобицький і Самбірський
Феодосій своїми указами підтвердив
нагороди й указ на призначення митр. прот.
Стефана Потюка благочинним Самбірського
району.

12 квітня 1995 р. нагороджений «ДРУГИМ
ХРЕСТОМ З ОЗДОБАМИ» (№183/1).

За час служіння показав себе як люблячий
пастир і батько чотирьох дітей, старався
допомогти всім, особливо якщо це
стосувалось Святої Православної Церкви та
духовності, допомагав священикам у
розбудові УПЦ КП.

За ревне пастирське служіння на ниві
Христовій нагороджений Орденом св.
рівноап. кн. Володимира Великого ІІІ ст.,
Ювілейною медаллю до 2000 р. Р.Х., Орденом
св. Миколая Чудотворця, Орденом
Архистратига Михаїла 13.10.2012р.
Отримував нагороди від Самбірської
міськради.

БІОГРАФІЯ ПРОТОІЄРЕЯ СТЕФАНА ПОТЮКА
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Дитячі кроки стежками Івана Франка

Нагуєвичі – мальовниче галицьке село, яке, на
перший погляд, схоже на інші. Але насправді воно
особливе – його щорічно  відвідують тисячі людей
та цінителів творчості Івана Яковича Франка –
сина українського народу, «що вгору йде».

Нещодавно діти парафіяльних Недільних шкіл
церкви св. рівноап. вел. кн. Володимира УПЦ
Київського Патріархату м. Новий Калинів з
настоятелем священиком Ярославом
Фабіровським та з настоятелем с. Чайковичі
священиком Василем Поповичем вирушили на
Батьківщину Каменяра, щоб учні-вихованці на
власні очі побачили ті стежки, якими ходив сам
письменник. Спочатку завітали у садибу батьків
великого митця слова. Учні побачили оселю, де
зростав Іван Якович, екскурсовод розповіла про

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте»
Саме під цією егідою відбулося

урочисте відкриття монумента
слави Героям УПА, Небесної сотні
та  загиблим бійцям АТО  з
ініціативи Рава-Руського лісового
господарства.  Церемонію провели
у Всеукраїнський день пам’яті – 1
листопада, у селі Підкапелюхом
(декілька кіломет рів  від с.
Потелич),  біля  цент ральної
магістралі.

Ідею спорудження т акого
пам’ятника  висунув директор
лісгоспу Савченко А. А.  Його
підтримав місцевий дослідник-
етнограф, історик Івасейко С. І.,
який, власне, і займався розробкою
проекту. Справа в тому, що село
розташоване на перетині двох
колишніх польських воєводств:
Люблінського і Підкарпатського,
тому в 1944 роц і під час
проведення операції «Вісла» на
території лісосмуги проводились
масові поховання загиблих,
пізніше було знайдено закинуте
кладовище. Місцеві благодійники
взяли за мету увіковічнити
національну історичну пам’ять,
зберегти її для нащадків. Навіть
сучасна  визвольна  боротьба
українського народу, що гарячим
болем лягла нам на  плечі,
відображена в експозиції
монумента.  Доклались до його
спорудження не лише ініціатори, а

кузню батька поета. Дітям було дуже цікаво
оглядати це подвір’я, старовинні вулики, хату з
солом’яною стріхою. Запам’яталася усім дитяча
колиска, старовинні меблі, а в музеї Івана Франка
– зібрані видання творів письменника, фотографії.
Діти мали змогу у супроводі настоятеля церкви
свт. Миколая Чудотворця с. Нагуєвичі священика
Андрія Безушка, секретаря Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ Київського Патріархату,
зайти в  урочище  «Ярина», помолитися біля
каплички зі святою водою, біля зрізаного дерева
– місця, де колись трапилося чудо. Там
відслужили молебень до Пресвятої Богородиці,
молилися за Україну, воїнів, дітей. Отець Андрій
звернувся до всіх із проповіддю, в якій розповів
цікаву історію про це святе місце. Після спільної

молитви усі мали змогу напитись цілющої святої
водички зі святого джерела.

Потім мандрівники подалися стежками великого
поета. Відвідали «Казкову поляну», на якій школярі
побачили вирізьблені різноманітні дерев’яні фігури
– персонажі з творів Івана Франка. Тут зустріли лиса,
барана, кота та ведмедя. Звідти діти аж ніяк не хотіли
повертатись додому, раділи можливості хоч декілька
хвилин побувати у казці. Швидко звечоріло і таки
довелося попрощатися з новими знайомими з
Каменяревого краю.

Дякуємо священикам за чудову подорож, незабутні
враження, із нетерпінням чекаємо наступних.

Андреїшин Наталія,
парафіянка церкви св. князя Володимира

м. Новий Калинів

й просто небайдужі люди: це й
Демчина Р., Нацко М., Грицак В,
працівники лісового господарства.

Із Яворівського благочиння на
заході були присутн і пред-
ставники громад усіх церков,
зокрема священнослужителі УПЦ
КП: митр. прот. Любомир Сироїд,
митр. прот. Іоан Марунчак та ієрей
Роман Сироїд, а також священики
УГКЦ Жовківської єпархії, які усі
разом провели освячення води,
благословення та окроплення
меморіалу в пам’ять про загиблих.
З проповіддю до вірних звернувся
митрофорний протоієрей
Любомир Сироїд, благословивши

добрі починання організаторів.
Також в ідвідали це дійство
представники місцевої влади,
лісгоспу,  доцент ЛНУ ім.  І.
Франка  Сало І.  А. ,  а  т акож
мешканці навколишніх сіл.
Знаковим є те, що організатор
будівництва Савченко А.А.  є
активним громадським діячем,
тому представник проводу
Всеукраїнського товариства по-
літв’язнів і репресованців Франко
С.І. нагородив його грамотою «За 
заслуги в національно-визвольній
боротьбі,  в утвердженні та
розбудові української держави» та
почесною в ідзнакою «Хрест

звитяги».  Приємно, що є люди –
свідомі патріоти, яким небайдужа
доля української культури та
історії.

Прикро, що подібні події не
надто привертають увагу гро-
мадськості,  і  це зрозуміло з
огляду на  сучасн і події ,  але
віримо, що допоки національна
пам’ять живе, допоки цвіт нації
докладає  усіх  зусиль  для
ст ановлення її  благополуччя,
ц інує  і  береже традиції  т а
святині, зміцнює віру та кріпить
надію на Господа, доти не вмирає
український народ!

Олена Кордоба
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ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У С. СКЕЛІВКА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

14 листопада вся пов-
нота Православної Церкви
вшановує молитовну пам’ять
святих братів-чудотворців
Косьми та Дам’яна, та
матері їхньої преподобної
Феодотії.

Святі мученики-безсріб-
ники брати Косьма і Дам’ян
жили в III столітті після
Різдва Христового, в пе-
ріод гонінь на християн
ім пер аторами -яз ичн и -
ками.  Косьма і Дам’ян
рано осиротіли. Залишив-
шись вдовою в молодості,
Феодотія виховала своїх
синів у християнському
благочесті.  Основним
заняттям братів була
лікарська справа.  Святі
брати Косьма і Дам’ян
вважали себе служителями
Божими. Вони не брали за
свою працю ніякої оплати.
Лікування безсрібники
Косьма і Дам’ян поєдну-
вали з проповіддю слова
Божого,  роз’яснювали
хворим, що вони здійс-
нюють зцілення благодат-
ною силою Христовою,
закликаючи їх до віри в

ЮВІЛЕЙ ХРАМУ ВОЗНЕСІННЯ
ГОСПОДНЬОГО В СЕЛІ РАЛІВКА

 «Вознісся ти у славі, Христе Боже наш, радість
сотворивши ученикам обітницею Святого Духа,
утвердивши їх Своїм благословенням, що Ти єси
Син Божий, визволитель світу».

24 жовтня 2014 р.Б. жителі села Ралівка
Самбірського благочиння відзначили маленький
ювілей – 15 років від дня освячення храму

„Вознесіння Господнього”. З благословіння
настоятеля храму, митр. прот. Володимира
Лернатовича, в цей день була відслужена святкова
Божественна Літургія, по закінченні якої був
відслужений подячний акафіст „Слава Богу за
все”. В цей день до церкви прийшла чи-мала
кількість людей. По завершенню Богослужіння
отець-настоятель звернувся до вірних з
проповіддю. Пізніше отець Володимир привітав
усіх зі святом і розказав історію будівництва
храму. Згадав отець й те, що часи були не легкі,
на той день коли почали будівництво церкви –
через брак коштів. З Божого благословіння і
старанням прихожан, своїми зусиллями, було
збудовано церкву. Також настоялель подякував
усім жертводавцям, будівничим і всім, хто приклав
свої зусилля для будівництва храму. Після слів
подяки отець Володимир помазав вірних святим
єлеєм. Також усім присутнім на молитовну згадку
було роздано Акафісти до Пресвятої Богородиці
на честь Її чудотворної ікони „Живоносне
джерело” і вкладиші, на яких була коротенька
історія храму з фотографіями. Завершилось
Богослужіння уставним многоліттям.

На сьогоднішній день храм „Вознесіння
Господнього” є окрасою нашого села і духовним
джерелом, куди люди приходять почерпнути
цілющої води для зцілення своєї душі і тіла. На
території храму збудована дзвіниця і джерело, яке
було освячене, отцями-монахами із Хресто-
Воздвиженського Манявського монастиря, на

честь чудотворної ікони Божої Матері
„Живоносне джерело.

«СЛАВА, ТОБІ БОЖЕ НАШ, СЛАВА ТОБІ!»
Сергій Глова,

магістр богослів’я,
парафіянин храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка

Христа Спасителя, яка від-
криває шлях до справжньо-
го одужання - спасіння
душі. На святих братів було
багато наклепів від заз-
дрісників  і їх викликали в
Рим до імператора Каріна.
Імператор зажадав відре-
ктися від Христа і визнати
язичницьких богів, на що
святі відповіли рішучою
відмовою. Коли імператор
страшив тортурами, святі,
бажаючи напоумити його,
взивали до Бога. Раптово
шия імператора скривилася
таким чином, що він не міг
повернути голови.  Тоді
Каріна і багатьох свідків
обгорнув страх Божий.
Імператор покаявся перед
братами і визнав був перед
усіма свою віру в Христа, і
негайно отримав зцілення.
Святі Косьма і Дам’ян були
негайно відпущені на
свободу. Після повернення
в своє селище поблизу
Риму вони продовжили
колишнє богоугодне діло. 
Високий був подвиг святих
цілителів, але Богу було
угодно ще сильніше

підняти їх через безневинне
мучеництво. Вони постраж-
дали від заздрості лікаря,
колишнього  їх учителя. Цей
лікар заманив їх у гори і там
убив.  Після кончини
святість лікарів-безсріб-
ників Косьми і Дам’яна
(†284) була підтверджена
багатьма чудесними зна-
меннями милості Божої.

На запрошення насто-
ятеля прот. Романа Галь-
чишака святкове Бого--
служіння очолив благо-
чинний прот. Іоан Білик,
якому співслужили: прот.
Богдан Федак, прот. Ігор
Знак, прот. Іван Унято-
вич,  прот. Петро Гальчи-
шак ,  свящ.  І гор  Га да ,
с вя щ .  І ва н  Б і л и к  т а

свящ. Іван Федак і по
традиції були запрошені
р и м о - к а т о л и ц ь к и й
священик Збігнєв і брат
Ґжеґож із с. Сусідовичі.
Звершилось святкування
водосвятним молебнем, де
всі парафіяни с. Скелівка
були окроплені освяченою
водою.

свящ. Іван Білик
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Все відбулося немов уві сні, миттєво.
Одна справа коли читаєш про
революційні події в книжках, інша
справа, коли доводиться бачити все на
власні очі. Так і сталося.

 Пригадується вечір четверга лютого
місяця. Ми (студенти КПБА) були
присутніми на вечірньому богослужінні.
Тільки-но вечірня закінчилась, як до
академічного храму почали приносити
поранених. А зранку, на підлозі було
багато крові, невеличка церква св.
апостола і євангелиста Іоана Богослова
стала впродовж декількох днів
операційною. Пригадується, коли ми
зранку вийшли із гуртожитку, то
побачили, що біля вікон лежали тіла
загиблих героїв. Було страшно, але коли
розпочинаєш брати участь в допомозі,
страх кудись зникає.

 На території Михайлівського
монастиря появилося багато палаток з
різним функціональним призначенням.
Дуже вразила самоорганізація людей.
Буквально на очах вибудовувалась
система взаємодії між різними
структурними підрозділами. Одні, до
воріт підвозили поранених, лікарі
надавали найпершу допомогу, молоді
студентки готували їжу, ще інші
підносили ліки… Завдання студентів
КПБА разом із деякими майданівськими
сотнями полягало в охороні
Михайлівського храму. З вказівки
владики ректора ми стояли біля дверей
певними групами і перевіряли всіх осіб
(їхні пакети, сумки), які намагалися

22.11.2014 року в селищі Підбуж
у народному домі відбувся концерт-
реквієм «Схилімо голови в
скорботі», присвячений 81-й річниці
Голодомору 193201933 років.

Учасники концерту з болем
розказали про українську
катастрофу XX століття. Голодомор,
створений штучно, свідомо
спланований комуністичним
режимом в Україні, заподіяв смерть
мільйонам хліборобів. Ми почули
правду про те, як з голоду пухли і
вмирали діти, чоловіки і жінки,
часто-густо вмирали цілими
родинами. У людей розпухали
обличчя, ноги, животи. Померлих, а
часто ще й живих, скидали в ями і
закопували.

То був страшний навмисний
злочин,

Такого ще земля не знала.
Закрили Україні очі,
І душу міцно зав’язали,
Сліпу пустили старцювати.
Всіх зворушило виконання пісень

Рулько Галиною, Якимів Надією та
Галатяк Марією.

Після виступу до глядачів
звернувся протоієрей о Іоан Альмес,

«Все відбулось немов уві сні»:
про події Революції Гідності

потрапити до храму. Хоча деякі
академісти брали безпосередню активну
участь на майдані, деякі носили
поранених. Сам Михайлівський храм
став місцем перепочинку для всіх
стомлених. Вразила жертовність людей.
Особи різного віку, соціального стану
були єдиним цілим в боротьбі за правду.
На обличчях людей був страх, але
водночас надія та впевненість у перемозі.
Відчувалася присутність Божа і охорона
начальника небесних воїнств
архистратига Михаїла. В Священному
Писанні сказано, якщо хтось говорить,
що любить Бога, а брата свого
ненавидить, той неправдомовець. На
власні очі довелося переконатися в
дієвості цих слів, бачачи надзвичайні
приклади самопожертви.

Розмірковуючи над цими подіями,
треба усвідомити, що не можна зрадити
тим ідеалам, які були засвідчені кров’ю,
і надалі засвідчуються. Патріарх Філарет
неодноразово повторює, що ми досить
легко здобули незалежність, впродовж
цих років мало цінували цей дар, тепер
настав час підтвердити своє право на
самостійність і свободу. Цей поштовх до
змін, який розпочався на Майдані,
повинен продовжуватися в зміні
свідомості та способу дій кожного
зокрема. Настав час творити самобутню,
сильну державу на основі єдності, чого,
нажаль, так завжди бракувало українцям.
Лише засвоївши цей трагічний урок,
можна збудувати нову Україну.

свідчення очевидця

То був страшний
навмисний злочин…

який сказав, що 81 рік тому нам
хотіли винести вирок смерті.
Насправді голод – це не тільки
смерть, а й духовна руїна, знищення
здорової народної моралі, втрата
ідеалів, занепад культури, рідної
мови, традицій. Тому наш
найсвятіший обов’язок сьогодні –
зберегти пам’ять про всіх невинно
закатованих більшовицькою владою.

Всі разом помолилися за упокій
померлих у роки Голодомору.

Ведуча закликала всіх
приєднатися до акції «Запали
свічку».

І вже ми поспішаємо до храму
Іоана Хрестителя, де стало
традицією відправляти панахиду за
жертв Голодомору та викладати з
кількох сотень лампадок хрест.

Ці вогники пам’яті запалюють
старші разом з дітьми. Відчувається
урочистість, і тривога, і щира
молитва лине до Бога. Нехай Бог
прийме наші молитви, а сотні
маленьких вогників очистять наші
серця і збудять їх від байдужості.

Дарія Бараняк,
вчитель

Підбузької СЗШ I-IIIст.

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ ВІД ЧАЙКІВЧАН

Питання допомоги військовим,
які воюють в зоні АТО сьогодні є
першочерговим. Всі як можуть,
допомагають своїм синам,
чоловікам, братам, знайомим, хто
сьогодні опинився на фронті. 

Наша громада УПЦ Київського
Патріархату с. Чайковичі Сам-
бірського благочиння, на чолі зі
священиком Василем Поповичем
також старається допомогти всім
чим можливо.

Спільно зі школою нами тричі
організовано збір продуктів
харчування, теплих речей до
військової частини м. Новий
Калинів Самбірського району.

27листопада 2014 зусиллями
нашої громади разом із нас-
тоятелем, ми знову відправили
продукти для військовослужбовці
24-ї ОМБ ім. Данила Галицького м.
Яворова Львівської області, де нас
зустрівсвященик Іван Ревуцький,
представник єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання у
зв’язках зі Збройними Силами у
Яворівському благочинні. Наші
односельчани передали воїнам
продукти харчування, закрутки,
мед, різноманітні крупи, засоби
особистої гігієни та ін..

Зараз знову ми оголосили збір
теплих речей, а також готуємо
адресні посилки для наших хлопців
односельців, які воюють у зоні

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Редакційний відділ єпархії

Головний редактор прот. Іван Альмес
Тел.моб.: (097) 450-61-02

E-mail: almes.rk@gmail.com

АТО. Вже одну відправили і
готуємо ще дві.

У школі зараз організовано
виготовлення маскувальних сіток.
Кожна з наших акцій супро-
воджується листами від учнів
школи. Несподівано для всіх ми
отримали відповідь на лист
учениці 11 класу, коли до школи
приїхав один з хлопців особисто
подякувати за листа.

Найактивніше в цьому плані
працює наше самоврядування
школи на чолі з головою
парламенту Пасічник Тетяною.

Особлива дяка і нашим

підприємцям, які завжди йдуть нам
на зустріч і допомагають.

У селі було організовано збір
коштів які ми витрачаємо на
різні потреби у допомозі
військовим. Кожен клас має
скарбничку і туди діти кидають
гроші, а потім ми їх також
використовуємо за призначен-
ням.

Усердно молимо Бога, що ця
неоголошена війна якнайшвидше
закінчилась і настав довго-
очікуваний мир у нашій державі!

Слава Україні!
Героям слава! 


