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14 жовтня вся повнота Православної Церкви
святкує величний празник Покрову Пресвятої
Богородиці. Цього року вперше і на державному
рівні відбулося святкування Дня захисника України.
В цей день у селі Ралівка був престольний празник
Покрову Пресвятої Богородиці, на який прибули
священики для урочистого святкування.

Урочисту Літургію очолив, секретар Дрогобицько-
Самбірської Єпархії митр. прот Андрій Безушко,
настоятель храму Свт. Миколая (с. Нагуєвичі
Дрогобицького благочиння) у співслужінні
священників: митр. прот Василь Бухній (сс. Нагірне,
Чуква); митр. прот. Володимир Лернатович,
настоятель храмів Покрову Пресвятої Богородиці і
Вознесіння Господнього (с. Ралівка Самбірського
благочиння); митр. прот Богдан  Лернатович
(сс. Торчиновичі та Бачина Старосамбірського
благочиння); митр. прот Роман Вовкунович (сс.
Сприня та Воля Блажівська); прот. Ярослав
Фабіровський (м. Новий Калинів); прот. Юрій
Кузбит (с. Вістовичі); прот. Володимир Припін (с.
Бабина).

На богослужінні було багато людей – воїни-
учасники АТО, жителі села Ралівки, братчики
громадського формування «Покров». Після
богослужіння з повчальним словом до парафіян
звернувся секретар єпархії митр. прот Андрій
Безушко, який розказав історію свята. В подячному
слові настоятель храму митр. прот Володимир
Лернатович подякував усім священникам за молитву
і щирі слова науки. Опісля, з благословення
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета медалями «За любов і жертовність
до України» було нагороджено воїнів АТО (деякі
поранені воїни із фронту та госпіталю приїхали для
одержання нагород).

Також було нагороджено громадське формування
«Покров» – патріаршою медаллю «За любов і
жертовність до України»,  за щиру і велику
волонтерську допомогу нашим воїнам в зоні АТО, а
це двадцять машин-бусів (Мерседес Спрінтер).
Бронежилети, військова форма, взуття, шкарпетки,
одяг, постільна білизна, продукти харчування,
холодильники, морозильні камери, пральні машини,

«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ СПАСИ  НАС»

ключі для ремонту авто-домкрати та багато
іншого – все те, чого потребували наші Воїни.
Також придбали і відправили в зону АТО
чотири автомобілі (Audi, Kreisler, Volkswagen,
УАЗ), які бронювали місцеві фахівці. На
сьогоднішній день готується ще один
автомобіль УАЗ (санітарна) для воїнів АТО.

З благословення нашого Владики
Високопреосвященішого Архиєпископа Якова
було нагороджено Благословенною грамотою 27
братчиків громадського формування «Покров»,
які багаторазово були в зоні АТО з волонтерською
місією, в тому числі і під обстрілами та бойових

діях. Нагородження здійснювали священники-
учасники АТО: прот. Андрій Безушко (був під
обстрілами в Краматорську); прот. Ярослав
Фабіровський.  Бгослужіння закінчилося спільною
молитвою за мир в Україні, а також подякою Богу і
Пресвятій Богородиці за те, що всі наші воїни живі і
здорові (хоча було і декілька поранених) та спільною
фотографією на пам’ять.

прот. Володимир Лернатович,
настоятель храмів Покрову Пресвятої

Богородиці
та Вознесіння Господнього,

с. Ралівка Самбірського благочиння

13 жовтня 2015 р. у м. Новий
Калинів Самбірського благочиння
відбулось відкриття й освячення
пам’ятника військовослужбовцям ЗС
України, які поклали своє життя за
цілісність та незалежність України –
загинули у зоні проведення АТО на
Сході нашої держави.

Пам’ятник споруджено і
встановлено за сприянням
військовослужбовців військової
частини-польова пошта В5082,
командир якої – льотчик-снайпер
полковник Юрій Вербельчук. Цю
подію приурочили Дню захисника
України та святу Покрову Пресвятої
Богородиці. Освятив пам’ятник на
території меморіального комплексу
«Загиблим воїнам – афганцям, чорнобильцям та
воїнам-миротворцям» у м. Новий Калинів Львівської
області священик Ярослав Фабіровський, настоятель
парафії св. рівноапостольного великого князя
Володимира УПЦ КП м. Новий Калинів.

У Новому Калинові відкрили й освятили пам’ятник
загиблим у зоні АТО воїнам Збройних Сил України

В урочистостях взяли участь представники
Самбірської райдержадміністрації,
Новокалинівської міської ради, спілки ветеранів
ліквідації наслідків на ЧАЕС та ветеранів
Афганістану.

Прес-служба єпархії
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4 жовтня в неділю 18-ту після П’ятидесятниці в селі
Задністр’я,  Самбірського району, відбулась
неординарна подія – посвячення іконостасу в церкві
Введення Пресвятої Богородиці УПЦ КП.

З благословення правлячого архиєрея,
високопреосвященішого Якова, архиєпископа
Дрогобицього і Самбірського, чин освячення звершив
собор священиків: декан Самбірського благочиння в.о.
настоятеля храму прот. Микола Бухній, прот. Василь
Бухній (с. Чуква і Нагірне), прот. Володимир
Лернатович (с. Ралівка), прот. Ярослав Фабіровський
(м. Новий Калинів), прот. Антон Бачало (м. Самбір),
прот. Володимир Припін (с. Бабино), прот. Андрій
Кубай (м. Самбір).

Після цього відбулась святкова літургія. На святі були
присутні парафіяни храму, які максимально фінансово
долучились до цієї події, а також парафіяни міста
Самбора та навколишніх сіл. Після прочитання
Євангелія з повчальним словом в проповіді до людей
звернувся прот. Андрій Кубай.

Завершилось святкування подякою Господу Богу,
всім присутнім та жертводавцям від декана прот.
Миколи Бухнія та многоліттям.

Прес-служба єпархії

І освятили іконостас…

Свята Параскева народилася в Сербії, в селищі Епіват,
у благочестивій родині. Мирське ім’я Параскеви було
Петка. У Петці-Параскеві рано відкрилося полум’яне
бажання жити для Господа. Якось слова Євангелія: «Хто
хоче йти за Мною, нехай відречеться від себе », –  дівчина
почула в храмі, як стріла пройняли її серце, і при виході
вона віддала своє багате плаття бідняку, вимінявши його
на лахміття. Через якийсь час Параскева знову віддала
власний одяг жебрачці і потім не один раз повторювала
те саме. Її сварили за це, та вона відповідала, що інакше
не може жити.

У цей сонячний осінній день  мешканці і гості с.
Тисовиця ішли із побожністю у храм на честь св.
Параскеви Сербської, щоб вознести свої молитви за
своїх близьких і рідних. На запрошення настоятеля
митр. протоієрея  Романа Шака богослужіння очолив
благочинний митр. протоієрей Іоан Білик.  Молилися
за парафіян, воїнів і весь Український народ. У Літургії
взяло участь десять священиків: митр. прот Стефан
Бандура, митр. прот. Василій Ігнатищ, митр. прот.
Володимир Бандура, митр. прот.  Роман Шак, митр.
прот.  Іван Циквас який проповідував після
прочитаного євангелія, прот. Ігор Дудик, прот. Андрій
Звороський, свящ. Іван Білик, свящ. Миколай
Корольчук, прот. Ігор Топорович.

Наприкінці Літургії, благочинний митр. протоієрей
Іоан Білик  привітав усіх парафіян та отця Романа зі
святом і побажав усім міцного здоров’я, радості та
миру, а настоятель храму, у свою чергу, подякував
отцям, які прибули і розділили радість свята.

Бослужіння звершилось водосвятним молебнем і
хресним ходом довкола храму, де парафіяни с.
Тисовиця  були окроплені освяченою водою.

По смерті батьків Параскева стала проводити життя,
сповнене скорботи та злиднів. Мала свята Божественне
бажання жити для Господа, вона не бажала довго
перебувати в суєтному світі. Прагнучи полишити все
мирське, Параскева спершу відвідала Константинополь
та обійшла його святі місця. Тут, за порадами ревних
подвижників, вона оселилася в передмісті при
усамітненому храмі Покрови Богородиці, де провела в
молитвах, пості та сльозах п’ять років. А тоді,
виконуючи своє давнє бажання, вирушила до
Палестини. Вклонившись святим місцям, освяченим
життям Спасителя, вона залишилася в Йорданській
пустелі, де жила рівноангельським життям. За
прикладом пророка Ілії та Іоанна Хрестителя, Параскева
вживала в їжу лише пустельні злаки. Потерпаючи то
від спеки, то від холоду, вона звертала свій погляд лише
до Єдиного Бога, Який може спасти смиренних серцем
від «слабкодухості і від бурі» (Пс 54:9).

Коли Преподобна Параскева перебувала так в
пустелі, лукавий ворог позаздрив її чеснотам й
спробував мріяннями та примарами настрашити її. Але
добра Христова наречена Параскева за Божої помочі,
– знаменням Святого Хреста Його, – відганяла ворогів
та розривала, ніби павутиння, всі підступи диявола.
Оберігаючи свою душу від гріха та осквернення, вона
стала храмом Живого Бога.

Якось вночі Параскева, після довгого вже
перебування в пустелі, простягаючи руки до Неба, за

Престольне свято у с. Тисовиця
Старосамбірського благочиння

звичаєм стояла на молитві. Зненацька в образі
пресвітлого юнака вона побачила Ангела Божого, який,
підійшовши до неї, сказав: «Залиш пустелю та
повернись до свого краю, бо там належить тобі
залишити тіло в землі, а душею перейти до Господа».

Преподобна зрозуміла, що у видінні виявляється
Боже повеління; вона раділа тому, що близький час її
преставлення, та їй було жаль розставатися з
пустельним усамітненням. Однак, підкорившись волі
небесній, преподобна залишила пустелю та вирушила
на батьківщину.

Прибувши до царського Константинополя, вона
відвідала храм Премудрості Божої, побувала також у
Влахернській церкві і,  вклонившись перед
чудотворною іконою Богоматері, пішла у вітчизну в
Епіват, де прожила якийсь час, не змінюючи свого
звичного пустельного подвигу – посту та молитов.
Коли ж настав час її відходу до Бога, Параскева
помолилася за весь світ і під час молитви віддала
Богові свою блаженну душу. Тіло її, віруючі люди
поховали за християнським звичаєм, але не на
загальному кладовищі, а як тіло мандрівниці, яка
нікому не сказала, звідки вона.

Бог, Який забажав прославити Свою угодницю,
через багато років відкрив її мощі за таких обставин.
Поблизу того місця, де була похована преподобна, на
стовпі звершував подвиг мовчання один стовпник.
Трапилося так, що в той час хвилі викинули на берег
тіло якогось корабельника, який під час плавання
захворів на тяжку хворобу й помер. Від його тіла почав
іти такий задушливий сморід, що навіть стовпник був
змушений зійти зі стовпа. Він наказав викопати
глибоку яму та закопати в ній тіло. Коли робочі копали
яму, то, за Божественним провидінням, знайшли в
землі нетлінні мощі й сильно здивувались, але,
оскільки, вони були люди недосвідчені, то не звернули
на це уваги і так міркували між собою: «Якби це тіло
було святе, то Бог відкрив би його через якісь чудеса».

З такими думками, вони знову засипали нетлінне
тіло землею, кинувши туди й смердячий труп, а тоді
пішли додому. Коли ж настала ніч, один з них, на ім’я
Георгій, чоловік благочестивий, молився Богу в своєму
домі. Заснувши під ранок, він побачив уві сні царицю,
яка сиділа на пресвітлому престолі, а коло неї багато
світлих воїнів. Охоплений страхом, не в силах
споглядати царські велич та славу, Георгій впав на
землю. Тоді один зі світлих воїнів, взявши Георгія за
руку, підняв його й сказав: «Георгію! Навіщо ви так
зневажили тіло преподобної Параскеви й разом з ним
поховали смердячий труп? Негайно візьміть тіло
преподобної та покладіть його в гідному місці, бо
захотів Бог прославити на землі рабу Свою». Так само
й світла цариця сказала йому: «Поспіши вийняти мої
мощі та покласти їх в гідному місці, бо я не можу
більше терпіти смороду від того тіла. Бо я людина, і
вітчизна моя Єпіват, де й ви нині живете».

Тієї ж ночі було таке саме видіння і одній
благочестивій жінці на ім’я Євфимія. Зранку вона
розповіла всім про те, що бачила. Почувши це,
благочестивий народ вирушив з запаленими свічками

до мощей преподобної Параскеви і, благоговійно
вийнявши їх із землі, радів, ніби коштовному скарбу.
Святі мощі були урочисто покладені в церкві святих
та всехвальних апостолів Петра й Павла, в селищі
Єпіват, де, за молитвами святої Параскеви, від них
подавалися численні зцілення хворим: сліпі
прозрівали, кульгаві починали ходити та всі недужі й
біснуваті ставали здоровими.

У 1238 р., за дорученням царя Болгарського й
Сербського, блаженний Марк, тоді митрополит
Переяслава Болгарського, з багатьма єпископами та
священиками переніс чесні мощі до престольного
міста Болгарської землі – Тернова (нині – Тирново).
Там вони були з почестями покладені у придворній
церкві, де, нетлінно спочиваючи, розточували
різноманітні зцілення всім, хто приходив до них з
вірою.

Через деякий час після того, у ХІV ст.., мусульмани
поступово завоювали всю Візантійську імперію, а
разом з нею підкорили й царство Болгарське та
Сербське. Коли султан Баязит взяв болгарське місто
Тернов, святі мощі Параскеви були перенесені до
Валахії. Коли ж турки завоювали і Валахію, у 1396 р.,
завдяки клопотанню Сербської цариці Мілиці перед
султаном святі мощі були перенесені в Сербію до
Белграда.

У 1521 р. султан Сулейман ІІ, взявши Белград,
викрав також і мощі преподобної Параскеви; привізши
їх згодом до Константинополя, він поставив їх у своїх
палатах. Але цей дорогоцінний скарб не загубився й
тут, бо численні чудеса від мощей преподобної сприяли
прославленню її не лише серед християн, але навіть
серед мусульман. Останні, збентежені цією
обставиною, злякавшись, як би віра в чудодійну силу
мощей Параскеви не розповсюдилася ще ширше, – а
більше через старання та клопотання християн, –
передали ці мощі константинопольським християнам;
ті з честю поклали їх в патріаршій церкві.

У 1641 р. благочестивий Василій Лупул, воєвода та
господар Молдавський, отримавши звістку про те, що
в Константинопольській патріаршій церкві
знаходяться мощі святої Параскеви, ревно бажав, щоб
вони були перенесені звідти з честю до його славної
землі. Його бажання благословив Господь, Який
прославляє Себе у Своїх святих; Він забажав і в
Молдавії прославити преподобну Параскеву. Тоді
Константинопольський патріарх Парфеній, за згодою
всього свого Освященного Собору та інших патріархів,
відправив чесні мощі преподобної Параскеви
благочестивому господарю, воєводі Василію, у
першопрестольне місто Ясси. Тут у храмі Трьох
Святителів з великими почестями й на радість жителів
всієї Молдавії святі мощі були покладені у 1642 р. після
Різдва Христового. 

Дивлячись на побожне та подвижницьке життя
преподобної Параскеви, ми розуміємо, що дійсно дивний
Бог у святих Своїх. Просімо, дорогі браття і сестри, щоб
преподобна мати Параскева випросила у Бога – мир,
спокій, благополуччя для нас та нашої держави.

свящ. Іван Білик
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АРХИПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО
ВЛАДИКИ ЯКОВА
ДО МІСТА ТУРКА

У цей святковий день, який дарував нам
Господь, уся повнота Православної Церкви
святкує празник Преображення Господа Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа. По особливому
переживали цей день православні християни
м. Турки. Усі парафіяни разом з настоятелем
храму, а також і гості, з великим нетерпінням
і хвилюванням очікували на приїзд
Високопреосвященішого Архиєпископа Якова
– керуючого Дрогобицько-Самбірською
єпархією.

Церковні дзвони першими сповістили про
приїзд Владики Якова. Для усіх настав
хвилюючий момент. Найперше привітали
Архиєпископа Якова діти разом із своєю
наставницею, директором Турківського НВК
№1 Оксаною Іванівною Фроловою. Після
привітання і побажання Владиці традиційно
вручили коровай. А у храмі святому, Владику
привітав настоятель прот. Михаїл Благун, із
проханням, щоб Владика Яків помолився за
храм і усіх парафіян, а найперше за мир і
спокій в нашій державі та щасливе повернення
всіх наших воїнів живими і здоровими до своїх
домівок.

Високопреосвященніший Владика Яків,
благословляючи настоятеля і парафіян,
побажав зберігати і утверджувати Святу
Православну віру у кожній родині, особливо в
такий нелегкий час для нашої  держави, коли
сусід-агресор підло розв’язує братовбивчу
війну на сході нашої держави. Цей день для
парафії ознаменувався ще однією визначною
подією, перед початком  Літургії Владика Яків
здійснив освячення нового іконостасу, який
постав стараннями настоятеля храму та 
жертовною працею парафіян.

Керуючому Дрогобицько-Самбірської
Єпархії співслужили: благочинний
Турківського благочиння прот. Роман Кавчак
– с. Вовче, протопресвітер Федір Савчак –
с. В. Висоцьке,  прот.  Ігор Стецишин – м.
Турка,  прот.  Василь Данилів  – с. Явора, прот.
Миколай Різак – м. Турка, прот. Роман
Вовкунович – с. Воля Блажівська і с. Сприня,
 прот. Григорій Петрущак  – с. Свидник, прот.
Миколай Гаврон – м. Львів, ієромонах
Пантелеймон Староста – с. Жукотин,  ксьондз
Андрій Міграла – м. Турка. Доповненням  і
молитовним  піднесенням цього великого
свята стало провадження літургії  заслуженим 
Прикарпатським  ансамблем пісні та танцю
України «Верховина» м. Дрогобич.

В кінці Божественної Літургії
Високореосвященний Владика Яків звернувся
до присутніх зі словами повчальної проповіді
й привітав парафіян зі святом Преображення
Господнього і освяченням іконостасу. У свою
чергу прот. Михаїл Благун вислов вдячність
Владиці за піднесені молитви, повчання,
привітання та Архіпастирське благословення.

Завершилось урочисте престольне
Богослужіння многоліттям,  освячення плодів
та Хресним ходом довкола Церкви.

прот. Михаїл Благун

Минуло багато століть і років, коли з декількох
будинків утворилося  велике село під назвою
Молошковичі. Люди, які проживають тут
побачили все: переслідування, закриття храму,
вінчання та хрещення, провадження у вічний
спокій. Віра у їхніх серцях не згасає і до нині. 

Парафіяни й надалі відвідують храм і возносять
молитви за мир, злагоду і любов у нашій державі.
Якось у громаді сталося велике лихо: згорає
парафіяльний  храм.  Вони невтомно трудяться на
розбудову нової церкви. І завдяки прот. Василю
Івасейку, настоятелю парафії, підтримки його
дружини Ольги, парафіян та меценатів за
невеликий проміжок часу  (1 рік)  постає святиня і
з архиєрейського благословення відбувається
освячення храму  Різдва Пресвятої Богородиці.  
Сьогодні ми стоїмо біля Святого Престолу Божого,
возносячи молитви до Всецариці Пресвятої
Богородиці і до Її Сина  Господа нашого Ісуса
Христа. На Божественній Літургії були присутні
священослужителі Дрогобицько-Самбірської та
Львівсько-Сокальської єпархій, а саме свящ. Роман
Івасейко, прот. Ярослав Яворський, прот. Василь
Івасейко, свящ. Роман Сироїд, свящ. Михайло

Храмовий празник у с. Молошковичі
Яворівського благочиння

Івасейко та протодиякон Роман Якимовський. З
повчальною проповіддю до вірних звернулись
свящ. Роман Сироїд та прот. Ярослав Яворський.

свящ. Роман Сироїд

Паломництво – давня і шанована українська
традиція. Відвідавши духовні святині, наші
предки набиралися сили, терпіння, отримували
благословення на добрі справи.

За Господньою благодаттю, смиренням,
покаянням, молитовною поміччю  для
богоугодних та корисних діл і вирушили
парафіяни храму Святителя Миколая УПЦ КП
(с. Нагуєвичі) зі своїм настоятелем отцем
Андрієм Безушком до Манявського Скиту –
наповненого духовним подвигом місця, яке по
праву називають Українським Афоном. Саме
звідти століттями возносилися до Творця
найщиріші молитви за українську націю і весь
православний люд. Саме сюди сходилися люди,
беззастережно готові присвятити себе служінню
Богові. Саме тут зболені й обтяжені гріхом душі
знаходили розраду, заспокоєння і силу вирватися з
нечистих пут.

Похмура осіння днина навівала мінорний настрій,
і думки снувалися навколо щоденних проблем та
турбот. Атмосфера скиту змінила усе. За брамою
монастиря відійшло буденне і суєтне, душа враз стала
готовою до розмови з Господом. Захмарене небо,
мерзлякувата мжичка, мокрий ліс навколо
залишилися такими, як і були, іншою стала суть
розуміння значної частини того, що оточує людину.
Святість місця відчули усі: і ті, хто відвідував
Манявський скит вперше, і ті, хто уже тут бував.

Потім була служба у відновленому храмі святих
страстотерпців Бориса і Гліба. Напівпорожня церква
настроювала на інтимний лад. Так почувається
людина, повернувшись після довгих, часто марних,
блукань у коло родини, знаючи, що її пробачать і
приймуть, розуміючи, що її люблять, не зважаючи
ні на що.  Вишукана, багата оздоба культових
будівель зазвичай навіває думки про якусь
недосяжну досконалість, тут же пишно золочений
іконостас нагадував про інше – Бог сотворив тебе,
людино, чистим золотим вмістилищем Свого Духа,
до якого не пристане іржа гріховних помислів та
бруд недостойних вчинків, тому зроби усе, щоб
очиститися і вернутися до Отця Небесного у
первісній незаплямованій природі.

Після Літургії усі піднялися до Блаженного
Каменя. Дорога по розкислій під ногами глині

Паломництво до Карпатського Афону

крутою стежкою була важкою,  як непроста дорога
від заманливої облесливості лукавого до душевної
і духовної чистоти. Біля каменя о. Андрій відслужив
молебень до Пресвятої Богородиці. Возносилися до
небес щирі прохання про заступництво Небесної
Матері та ЇЇ неустанну опіку й допомогу. Кожен
просив про своє – усі разом благали Святу Діву
захистити  й вберегти Україну.

Наостанок група відвідала Скит – недавно
побудовану невелику церковцю, зведену на місці,
де в давні часи була своєрідна монастирська
сторожова застава, що попереджувала ченців про
татарський набіг. Шлях до Скита – широка
вторована, однак фізично виснажлива дорога –
нагадував: путь до Творця, хоч пройдений багатьма,
все ж вимагає від людини зусиль і наполегливості.
Стрункий храм, що вигнався стрілою в небо, наче
вказував напрям, у якому треба рухатися. Ще одна
спільна молитва, ще одна подяка Господеві за Його
милість та чоловіколюбство.

Спуск вниз був, на диво, легким. Так, напевно,
чується душа, скинувши окови гріха та
причастившись Божою любов’ю.

Повернення додому разюче відрізнялося від
вранішньої їзди. Душу переповнювали почуття,
непідробною дитинною щирістю сяяли очі, хотілося
обняти весь світ і ділитися з ним радістю.

Спасибі, Господи, за Твої щедроти, за те, що даєш
силу не впасти  у відчай і рухатися далі, даруєш
наснагу й можливість служити Тобі і людям.

Оксана Вовків
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В православному Катехизисі та книжках із
Догматичного богослів’я важливе значення
займає тема богопізнання та його меж. Зокрема,
одним із розділів цієї безмежної за змістом теми
є природне богопізнання. Зі всього спектру основ
віровчення ця сторона богопізнання прямо
пов’язана з нашим відношенням до світу, оскільки
дає можливість входити з ним в контакт через
органи чуття (зір, слух, дотик, смак). Інколи вона
може здаватися не надто важливою у порівнянні
із «серйознішими» темами. ЇЇ сприймають як
щось само собою зрозуміле і легке для засвоєння.
Однак її актуальність зараз як ніколи є
самоочевидною. Ситуація погіршується тією
обставиною, що все більша кількість людей,
живучи у містах позбавлена тісного зв’язку з
природою (особливо у великих мегаполісах) а
також байдуже, по-споживацькому відноситься
до неї. «Орган» сприйняття краси Всесвіту,
осмислення її гармонії немовби слабшає, а то й
зовсім атрофується.  Це, у свою чергу,
проявляється в недбалому, згубному відношенні
до природних багатств, що призводить до росту
екологічної кризи, у всіх її проявах. З цієї причини
важливо прослідкувати, яку альтернативу
пропонують нам святі отці.

З точки зору святих отців, природне
богопізнання має неабияке важливе значення.
Оскільки, за допомогою споглядання
багатоманітності та різновиду природних явищ,
ми маємо змогу осягнути та долучитися до
Першоджерела її існування, її Творця. Тому
можна дійти висновку: віддаляючись від природи,
показуючи своє споживацьке та недбале
ставлення до неї, людина, тим самим, закриває
найперший із шляхів пізнання Бога. Отже, ми
бачимо, що питання осягнення буття Бога через
пізнання природи є досить важливим для
богослів’я як науки та кожної віруючої людини
зокрема. Святі отці вважали його фундаментом
богопізнання як такого, найпершою сходинкою
до нього. Варто згадати слова апостола Павла: «Бо
невидиме його, вічна сила Його і Божество, від
створення світу через розглядання творіння
видимі» (Рим. 1 : 20). Апостол, адресуючи своє
послання до християн римської Церкви, спонукає
їх задуматися над причиною краси земного,
тимчасового буття. Отці Церкви неодноразово
наголошують, що творіння не може існувати саме
собою. Св. Григорій Великий говорить: «Всі речі
прагнули б до небуття внаслідок своєї сутності,
якщо б не підтримувалися Богом». Блаженний

Природа як один із шляхів пізнання Бога

Августин розвиває цю думку, стверджуючи: «Я
не можу показати тобі мого Бога, але я покажу
тобі Його діла. Усе через Нього отримало свій
початок (Ін. 1 : 3). Він Безпочатковий, створив світ
у його новизні; Він, Вічний, створив час; Він,
Нерухомий, створив рух. Подивись на Його діла
і хвали Художника». Споглядаючи на безмежну
різнорідність світу ми водночас бачимо
гармонійність і красу, які проявляються в
складній і багатій його єдності.

Чому святі отці надавали такого великого
значення фактору природного богопізнання?
Відповідь полягає у тому, що через споглядання
природи, будь-хто отримує можливість прийти до
усвідомлення існування Бога. Освічена, а також
неосвічена людина, може обійтися без книг
спостерігаючи за речами та живими істотами, які
своєю витонченістю безперестанно вказують на
Творця. Євагрій Понтійський описує такий
цікавий випадок: «Один із тодішніх мудреців
прийшов до праведного Антонія і запитав його:
«Отче, як ти можеш бути щасливим, не маючи
втіхи, яку можна отримати від читання книг?».
Антоній відповів: «Моя книга філософе, – це
природа сущого, і коли я хочу читати Слово Боже,

ця книга завжди переді мною»». Важливість
пізнання величі краси природи полягає в тому, що
воно відкриває двері до спілкування з Богом
навіть без обов’язкового ознайомлення з Біблією.
Воно є найбільш дієвим засобом пізнання Творця
для людей неграмотних (звичайно, на даному
етапі цивілізаційного розвитку таких стає все
менше і менше у порівнянні з минулим, але це
аж ніяк не показник сили віри), як це було у
випадку з св. Антонієм, та свідченням відкритості
Божого Слова до всіх людей, незважаючи на їхні
природні здібності, соціальний стан, національне
походження, расову приналежність тощо.

У книги космосу (блаженний Августин
називав її «першою Біблією») та книги
Священного Писання один Автор і вони не
суперечать одна одній. Кожна річ вказує на
благість безкінечного Розуму. «У світі, форми
видимих речей є подібними до одягу, а ідеї, згідно
з якими вони створені, – подібні до плоті: перші
приховують, другі розкривають», – говорить св.
Максим Сповідник.  Тобто через своє
призначення, спосіб діяльності кожна річ або
жива істота виражають свою невидиму суть,
Божий задум, який у ній присутній (ідею, за
словами св. Максима). У видимих формах як і у
словах Писання, Бог розкриває Себе і водночас
приховує. Через видиме, можна відчути
присутність невидимого Бога.

Отже,  можна пересвідчитись, якого
великого значення святі отці надавали пізнанню
багатств Вселенної. Адже вдумливе заглиблення
в основи речей та природних явищ прямо
спонукає замислитись над Першопричиною цієї
краси та гармонії. У вік технологічного прогресу
та бурхливого розвитку Інтернет ресурсів це стає
дедалі проблематичніше. Оскільки перше явище
веде до споживацького використання природних
багатств, а друге – до відсторонення, заміни
матеріальної реальності – віртуальною, яку в
більшості її проявів можна вважати
псевдореальністю. Апостол і євангеліст Іоанн
Богослов стверджував, якщо хто говорить, що
любить Бога, а ближнього ненавидить, той
говорить неправду. В дусі цих слів можна сказати,
хто стає байдужим, або корисливо ставиться
до природи, той не тільки віддаляється від
самої природи, але найперше закриває для себе
доступ до її Творця.

Альмес Михайло,
аспірант 2 року навчання КПБА

8 листопада у селі Завадка, Сколівського благочиння,
Високопреосвященний архієпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків, у співслужінні духовенства благочиння, відслужив
поминальну панахиду на місці братської могили загиблих воїнів
часів І-ої світової війни. 

Історичні дані свідчать, що весною 1915 року в ході тяжких боїв
в Карпатах німецька та австро-угорська армії, завдали нищівної
поразки російській армії, проте і самі понесли значних людських
втрат. На великому військовому цвинтарі в селі Завадка, який став
найбільшим військовим похованням в Карпатах, після закінчення
боїв, було поховано та пізніше перепоховано більше 3000 німецьких,
австрійських, угорських, українських та російських солдатів.

      На молитві були присутні: генеральні та почесні консули в
Україні - Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, представники по
догляду за військовими похованнями народної спілки Німеччини,
та культурні товариства Угорщини, Німеччини та Польщі.

  Прес-служба єпархії

Поминальна панахида за загиблими воїнами часів І-ої світової війни
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18 жовтня у місті Моршин,
Стрийського благочиння,
високопреосвященний архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків,
у співслужінні митрополита
Чернівецького і Буковинського
Данила, настоятеля храму прот.
Йосифа Дорошевича,  та
духовенства із різних єпархій,
звершив таїнство Божественної
літургії в честь храмового свята
Покрови Пресвятої Богородиці.

На святі були присутні: голова
Львівської обласної державної
адміністрації п. Олег Синютка, мер
міста Руслан Ільницький, та багато
інших високоповажних гостей.

У своїх проповідях владика Яків
та митрополит Данило відзначили
надзвичайну важливість цього свята,
а також що  свято Покрови закликає
нас до жертовної любові,
допомагати іншим, зокрема
постійно молитись за них до Бога за
посередництвом Пресвятої
Богородиці. Покрова – це також
наше національне, і патріотичне
свято для козаків,бл их Богородиця
була заступницею і покровителькою,
а Покрова символізувала своєрідний
небесний щит, захист від ворогів -
як свого часу для жителів
Константинополя. Свято Покрови
Пресвятої Богородиці в особливий

ХРАМОВЕ СВЯТО У МІСТІ МОРШИН

спосіб вшановували воїни УПА,
адже цей день вважається днем
створення Української Повстанської
Армії, і саме воїни УПА
посвячували себе під її Покров. 

По завершенню Богослужіння
владика Яків нагородив з

благословення Патріарха
Київського і всієї Руси-України
Філарета, настоятеля храму прот.
Йосифа Дорошевича орденом
Святителя Миколая і меценатів та
благодійників парафії.  До
привітань долучилися місцевий

молодіжний ансамбль.  Також
владики освятили новозбудований
просвітницький центр “Софія”, та
побажали усім парафіянам храму
міцного здоров’я та духовного
зростання.

Прес-служба єпархії

Користуючись останніми теплими днями осені, 4 жовтня 2015 р.,
вихованці недільної школи с. Сторона разом із настоятелем та вчителями
здійснили паломницьку поїздку до старовинного храму святителя Миколая
с. Сприня. У цьому храмі знаходиться чудотворна ікона Божої Матері «Не
ридай мене, Мати», яка почала мироточити. Отець Федір разом із
настоятелем храму о. Романом відслужили молебень перед іконою.
Настоятель розповів історію цієї святині, навів приклади зцілень. Потім
діти з вірою та зі своїми проханнями підходили до намоленої ікони,
помазані святим єлеєм та отримали благословення від священнослужителя
цього храму. Учні подякували Богу за здійснений намір, а о. Роману – за
молитву. На згадку, зробили спільну світлину.

Після молитви провели екскурсію по селі, побували у криївці УПА,
оглянули пам’ятник Кирилу Осьмаку, побували на місці УГВР. На
спортивному майданчику провели командні змагання, естафети, а з
найменшими – рухливі ігри. Діти з піднесеним настроєм та з надією на
нові подорожі повернулись до своїх домівок.

Наталія Гудзар

УЧНІ СТОРОНЯНСЬКОЇ
НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ

ВІДВІДАЛИ СЕЛО СПРИНЯ

Ось і знову ступила на наш поріг золоточола осінь. Свічками
запалахкотіли берези, вбралися в золоті шати красені-клени, а осокори вже
скинули своє золотисте вбрання. Тихі, мрійливі, зажурені стоять ці осінні
дні. І, здається, вже вкотре розкинула над нами: дітьми, родинами, цілою
Україною, її воїнами – свій небесно-синій омофор-покров Пресвята
Богородиця, щоб знову, вже вкотре, захистити нас, змусити замислитись
над цінностями життя.

І здається, що ввібрала ця осінь, це свято все щастя і горе Тієї, що віддала
Сина Свого на поталу людям, Тієї, що стояла біля Його хреста і кров’ю
вмивалося Її серце, Тієї, Яка, незважаючи на все заподіяне Їй людьми лихо,
стала Їх найпершою захисницею, Тією, до кого ми звертаємось у своїх
молитвах.

Діво Пресвятая –
Матір матерів,

пригорни до серця
всіх своїх синів.

…Вкотре благаєм Тебе ми знов
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.
З такими та іншими подібними віршами – молитвами, 18 жовтня, діти

недільної школи церкви Свт. Миколая с. Сторона звернулися до найвищої
Покровительки і Захисниці Пресвятої Богородиці. Вона дивиться на нас,
готова взяти під свій святий покров і нашу любов та жертовність.

Закінчився виступ виконанням Гімну України та флеш-мобом «СЛАВА
УКРАЇНІ».

Наталія Гудзар

ВШАНУВАННЯ ПОКРОВУ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У

СТОРОНЯНСЬКІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ
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У 2015 р. в Україні відзначається 1000-ліття з дня упокоєння Святого
рівноапостольного князя Володимира. Святкування відбуваються
відповідно до Указу Президента України з метою збереження та
утвердження традицій української державності, нагадування про роль
історичної спадщини Руси-України у її становленні, визнання важливості
прийняття християнства для розвитку українського суспільства як
невід’ємної частини європейської цивілізації, вшанування пам’яті
Володимира Великого – видатного державного та політичного діяча, князя
Київського, творця середньовічної європейської держави Руси-України.

1 листопада 2015 р. в рамках загальнодержавних заходів, присвячених
вшануванню пам’яті святого рівноапостольного великого князя Київського
Володимира, урочистості, а саме театралізоване дійство «Хай святиться ім’я
Твоє», відбулись в Підбузькій недільній школі «Чадо Боже» при парафії храму
Собору Св. Йоана Хрестителя. Виставу підготували учні середньої групи,
які грали ролі таких персонажів: Нестора Літописця, Св. Володимира, Св.
Ольги, чотирьох послів-мудреців. Глядачам хоча б частково і уявно вдалось
побувати в середньовічній Русі-Україні. Основну увагу діти звернули на
переміну серця, розуму та способу життя Св. Володимира після хрещення.

У слові-подяці дітям, о. Іоан Альмес згадав слова старця, який говорив,
що є три способи спастися: перший – безгрішність, другий – не осуджувати,
а третій – творити милостиню. Два перші нам, людям грішним, виконати
важко, а от третій – під силу. Таким чином поступав і Св. Володимир.
Прийнявши хрещення, Володимир перемінився і просвітлів обличчям,
пом’якшав вдачею, опанував запальність. Кілька разів на рік кидав князь
клич, щоб приходили до нього жебраки і мандрівці, роздавав їм борошно
та крупи. А якщо хтось з хворих не міг прийти, то князь наказував вантажити
хліб на вози і розвозити по місту. Будучи милосердним, не забував

У ПІДБУЗЬКІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
Святого рівноапостольного князя Володимира

Володимир і про гостинність. У великому залі накривали довжелезні дубові
столи, страви з яких діставалися навіть біднякам і жебракам.

Завершився захід многоліттям та спільною світлиною.
Марія Альмес

РАДУЙСЯ, ПАРАСКЕВО, НЕВІСТО ХРИСТОВА ВСЕХВАЛЬНА
У той час, коли нечестивий імператор Діоклетіан підняв

гоніння на християн, в місті Іконії проживала одна
благородна і гарна дівиця на ім’я Параскева. Батьки її, будучи
християнами, виховали і навчили свою дочку зберігати святу
віру і заповіді Господні. Відійшовши до Господа, вони
залишили їй у спадок велике майно.

Досягнувши повноліття, Параскева почала наслідувати
віру й діла своїх батьків. Вона почала витрачати своє майно
не на прикрашення своєї юної краси і молодості і не на
розкішне життя, але на одягання нагих, прожиток голодних,
пригощання подорожніх. Параскева не звертала уваги на
своїх наречених. Декотрі з них завдяки святій увірували в
Господа нашого Ісуса Христа, а інші, невіруючі,
лихословили святу. Параскева ж проповідувала перед ними
Слово Боже і викривала суєту бездушних ідолів, через що
язичники схопили її та побили, а потім кинули до в’язниці.

У той час в Іконію прийшов один воєначальник, котрого
прислав імператор Діоклетіан, щоб знищити там усіх
християн. Жителі міста звернулись до нього: «Достойний
воєначальнику, у цьому місті є дівчина, яка вірує в
Розіп’ятого Христа і проповідує про Нього; вона – чарівниця
і немало вже людей відвернула своїм чародійством від
принесення жертв нашим богам. Вона не перестає хулити
зображення наших богів і самодержця. Почувши царський
наказ про те, що повинні бути страчені всі, хто не
поклоняється богам, ми схопили цю дівчину і тримаємо її у
в’язниці». Вислухавши це, воєначальник наказав
привести святу діву до себе на суд. Коли свята мучениця йшла
на судилище, її осяяв Святий Дух і обличчя її стало світлим.
Усі дивувалися та говорили: «Подивися! Вона ніскільки не
пригнічена печаллю, обличчя її неначе сяє».

Коли Параскева стала перед суддями, воєначальник
подивився на неї і, здивований красою та благородством її
обличчя, сказав тим, хто стояв поруч: «Ви марно обмовили
цю прекрасну дівчину, адже неможливо погубити її
сонцеподібну красу». І він говорив їй: «Дівчино, скажи нам
своє ім’я!» Свята Параскева відповіла: «Я – християнка, раба
Христова». Воєначальник сказав на це: «Споглядання краси
твого лиця схиляє мене до лагідності, а ті слова, що витікають
з твоїх уст, обурюють до глибини душі. Я не бажаю чути
таких слів!» Свята відповіла: «Кожний правитель, який
проводить справедливий суд, почувши правду, радіє, а ти,
вислухавши сказану мною істину, прогнівався». Мучитель
на це сказав: «Я тому гніваюся, що не отримав від тебе
відповіді. Я запитав, як тебе звати, а ти мені цього не
сказала». Свята відповіла: «Перш за все мені належало
сказати, як мене звуть за вічним життям, а вже потім – за
життям тимчасовим. Тож я назвала своє ім’я за життям
вічним, адже я християнка, Христова раба,   а в тимчасовому
житті я названа батьками Параскевою, оскільки народилася
в день Параскеви (Параскева в перекладі з грецької означає
«п’ятниця»). Батьки мої, – продовжувала свята, – шостий
день, який є днем добровільних і животворчих страждань
Господа, нашого Ісуса Христа, завжди відзначали постом,
молитвами і милостинями. Так вони робили на честь Христа,
віруючи, що з любові до роду людського, цього дня Він
пролив Свою кров і віддав за нас на хресті Своє життя. Бог

дарував їм плід чесного їхнього шлюбу – мене, негідну Свою
рабу, у той саме день, який вони побожно шанували,
згадуючи страждання свого Владики. Вони вирішили
назвати мене так, як називається цей день. І ось від дня
Параскеви я іменуюся Параскевою, спільницею страждань
Христових». Воєначальник сказав: «Не говори цих безумних
слів і принеси жертву нашим богам. Лише тоді я візьму тебе
за дружину і ти володітимеш великим багатством, і будуть
тебе величати на землі». На це свята Параскева відповіла:
«Я маю Жениха на небі, Ісуса Христа, тому іншого чоловіка
не потребую».

Тоді воєначальник сказав: «Я помилую твою красу і
юність твою». На це свята відповіла: «Не шкодуй тимчасової
краси. Нині вона квітне, а на ранок зів’яне. Пожалій краще
себе, бо тебе чекає вічна мука». Після цього воєначальник
розгнівався і наказав роздерти на ній одяг і бити її. У той
час, коли били святу, вона навіть не застогнала, але мовчки
вустами та серцем зверталася до Христа, просячи в Нього
допомоги у стражданнях. Воєначальник, все ще шкодуючи
її красу, наказав перестати бити і почав лагідно говорити до
неї: «Дівчино! Пошкодуй свою юність, не губи своєї
прекрасної молодості! Принеси жертву богам і ти
залишишся живою та удостоїшся ще більшої пошани». Вона
нічого не відповідала йому на це. Тоді воєначальник,
розгнівавшись, сказав: «Чому ти мені, злий християнський
недолюдку, не відповідаєш?»

Свята на це плюнула йому в обличчя. Мучитель, страшно
розлютившись, наказав повісити її на дереві і нещадно
стругати її тіло залізними кігтями і розтирати волосяницею
її рани. Правитель, думаючи, що мучениця скоро помре,
оскільки вона вже ледве дихала, зняв її з дерева і кинув до
в’язниці. Коли вона лежала там ледь жива і вже безмовна
від страшних ран, опівночі явився їй ангел. Його плечі і
груди були хрестоподібно оперезані золотим поясом, а в
руках своїх він тримав знаряддя Христових страждань:
хрест, терновий вінець, спис, тростину і губку. Ангел сказав
їй: «Діво, спільнице Христових страждань, встань! Я
присланий відвідати тебе для втіхи у твоїх стражданнях. Я
приніс знаряддя страждань Господа нашого. Подивись на
хрест і терновий вінець нетлінного Жениха; поглянь на спис,
що проколов животворчі ребра, на тростину, що написала
прощення гріхів всього світу і на губку, яка стерла Адамів
гріх. Тож встань! Христос Господь зціляє тебе!»

 І ось мучениця встала, ніби від сну. Ангел підступив до
неї, обтер губкою всі рани святої мучениці і все тіло її стало
міцним і здоровим, а краса її обличчя стала ще гарнішою.
Вона поцілувала знаряддя Христових страждань, а також
поцілувала й ангела, який з’явився їй, і прославила Бога.
Небожитель після цього став невидимий.

Зранку прийшла варта і знайшла Параскеву здоровою.
Вона стояла на молитві, а на її тілі не було жодної рани.
Злякавшись, вартові сповістили про це воєначальника.
Останній наказав привести її до себе і, побачивши її
здоровою, здивувався. Він не очікував, що вона залишиться
живою після таких жахливих ран. Знову, дивуючись її
незвичайній красі, він сказав: «Параскево, ти бачиш, як наші
боги пощадили твою красу і зберегли тебе, даруючи життя».

Свята на це сказала: «О, воєначальнику, покажи мені тих,
хто дарував мені життя!»

Воєначальник послав її у храм своїх богів, щоб вона
подивилася на їхніх ідолів. З нею пішли також ідольські
жерці і безліч народу. Всі думали, що Параскева бажає
поклонитися їхнім богам. Коли вони увійшли до храму, в
якому було багато ідолів, Параскева подумки помолилася
Єдиному істинному Богові, і, схопивши за ногу ідола
Аполлона, сказала: «Я тобі, бездушному, і всім тлінним
ідолам, що знаходяться тут з тобою, говорю: так наказує
вам Господь мій Ісус Христос – упадіть усі ви на землю і
перетворіться на порох». І ось, за словом святої, упали і
розсипалися ідоли. Тоді всі вибігли з ідольського храму і
почали промовляти: «Великий Бог християнський!»

Нечестиві жерці, побачивши загибель своїх ідолів,
прийшли до воєначальника і, плачучи, сказали йому:
«Воєначальнику! Ми говорили тобі: убий цю чарівницю, бо
вона спокушає наше місто, а ти не послухав нас. І ось вона
нині своїм чародійством знищила всіх наших богів».
Сповнившись люті, воєначальник з гнівом почав допитувати
святу Параскеву: «Якими чарами ти це зробила?» Свята
відповіла: «З іменем Господа нашого Ісуса Христа на вустах
я увійшла до храму богів ваших і так помолилася моєму
Господу: Явися мені, Спасителю мій, Ти, Який дарував мені
життя. І ось Сам Господь мій і Бог мій явився мені, а твої
боги, як тільки побачили Його, від страху затремтіли і,
впавши на землю, розбилися. То ж як вони можуть
допомогти іншим, коли вони не змогли допомогти собі?»

 Тоді воєначальник наказав знову повісити Параскеву на
дереві і палити її ребра свічками. Повішена і обпалювана
вогнем, свята зітхнула до Бога і сказала: «Господь і Бог мій,
Творець і Промислитель всього творіння! Ти охолодив
розпалену піч трьом отрокам. Ти позбавив від вогню
первомученицю Феклу. Спаси ж і мене, недостойну, від рук
цих мучителів». Раптом з’явився ангел, доторкнувся до
свічок і запалав дуже сильний вогонь, який знищив безліч
язичників. А народ, побачивши ще одне чудо, знову
вигукнув: «Великий Бог християнський!» І увірувало у
Христа тоді багато людей. Воєначальник, помітивши
хвилювання в народі, боявся, як би проти нього не повстав
народ і поспішно наказав усікнути святу мечем.

Тоді, як була відсічена її голова, деякі чули голос з неба,
який проголошував: «Радуйтеся праведники, бо вінчається
мучениця Параскева!» Християни з благоговінням поховали
тіло святої в її домі. Так, закінчивши свій подвиг, прекрасна
діва відійшла до свого Жениха, несучи замість єлею кров.

В Україні святу великомученицю Параскеву-П’ятницю
шанують із часів Київської Русі. Немає такого куточка нашої
країни де не було б храму, присвяченого цій дивній мучениці.
Християни звертаються до неї як до цілительки у найтяжчих
душевних і тілесних хворобах, а також покровительки
сімейного благополуччя. Пам’ять цієї святої Православна
Церква велично вшановує 10 листопада.

Підготував Володимир Венгрин,
студент 3 курсу ЛПБА
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БОГОНАТХНЕННЕ
ХРИСТИЯНСЬКЕ
НАСТАВЛЕННЯ

1. Вставши зі сну, першою твоєю
думкою хай буде думка про Бога,
першим словом — молитва до Бога,
Творця Твого, що володіє життям
твоїм і завжди може умертвити й
оживити, сокрушити й зцілити,
спасти й погубити.

2. Поклонися й піднеси подяку
Богові, що підняв тебе зі сну й не
погубив разом із беззаконнями
твоїми, а довготерпе-ливо очікує на
твоє навернення.

3. Поклади початок кращого,
мовлячи з псалмопівцем: «Я сказав:
«Буду додержувати путів моїх, щоб
не грішити язиком моїм»» (Пс. 38,
2). Бо шлях до неба ніхто добре не
звершує, лишень той, хто щодня
кладе початок кращого.

4. Зранку будь у молитві
серафимом, у ділах херувимом, а в
поведінці ангелом.

5. Часу зовсім не марнуй, лише
займайся конечними подвигами.

6. У всіх ділах, словах і
помислах ум твій нехай перебуває в
Бозі, не приймай до ума нічого, крім
Христа, жоден-бо образ не
торк-неться чистого серця, лише
чистий образ Христа Бога й Спаса.

7. Усіляко спонукай себе до
Божої любові, скільки лишень
зможеш, найбільше ж разом з
псалмопівцем проказуй оце
тверд-ження: «...В думці моїй
розгорівся вогонь» (Пс. 38, 4).

8. Безнастанно Бога любити
бажаючи, на Його присутність
завжди очима внутрішніми
споглядаючи, від усякого лихого
діла, слова й помислу ухилишся.
Тому твори, говори й помиш-ляй усе
чесно, смиренно й зі страхом
синівським.

9. Лагідність з похвалою і
смирення з чесністю разом хай
перебувають.

10. Слово хай буде тихе,
смиренне, чесне й корисне.
Мов-чазність хай розпізнає слова,
коли маєш говорити. А беззміс-товне
і брутальне слово хай ніколи не
спадає з вуст твоїх.

11. Якщо трапиться тобі
посміятися, то лише всміхнися, та й
то не часто.

12. Від люті, запальності та
сварки пильнуйся: знай міру гнівові.

13. Завжди дотримуйся
поміркованості в їжі та питті.

14. Будь поблажливий до всього
— й ублажить тебе Бог та й
похвалять люди.

15. Кінець усьому — смерть, про
яку завжди слід роздумувати.

Сьогодні ми з вами, дорогі браття
і сестри, молитовно вшановуємо
свято – Собор Архистратига Божого
Михаїла та інших небесних сил
безплотних. Це свято було
установлено на початку IV ст. на
Лаодикійському помісному соборі,
бо були люди, які неправильно вчили
про святих ангелів. Вони говорили,
що ангели є творцями і правителями
світу. І для цього був зібраний собор,
на якому було вироблене
православне вчення про святих
ангелів.

Сьогоднішнє свято святкується в
місяці листопаді. Колись, в давнину,
Новий рік починався з березня. І
листопад був дев’ятим місяцем, як є
дев’ять ангельських чинів. За старим
стилем сьогоднішнє свято згадується
8 листопада.  Восьме число має
символічне значення і означає
вічність.

Сьогоднішнє свято нас з вами
навчає, що крім цього видимого
світу, ще існує світ невидимий. Бо
Біблія починається зі слів: «На
початку створив Бог небо і землю»
(Бут. 1:1). Під словом небо
розуміється світ ангельський,
духовний.  Він був створений Богом
раніше видимого світу. Ангели були
створені Господом Богом добрими.
А звідки ж появилось зло?

Ангели – безтілесні духи, наділені
Богом розумом і свобідною волею.
Один із ангелів – Люцифер, або як
він ще називається Денниця – вчинив
свавілля, загордів і відпав від
Господа. І з ним відпала третя
частина ангелів. Відпавши ангели,
стали називатися злими духами.
Сатана в перекладі з єврейської
означає противник,  а диявол в
перекладі з грецької – наклепник.

Було створено 9 ангельських
чинів, як говорить нам святий
Діонісій Ареопагіт в своїй книзі
«Про небесну ієрархію». Ці 9 чинів
поділяються на три ієрархії. До
вищої входять: серафими, херувими
і престоли. До середньої –
господства, сили і власті. І до нижчої
— начала, архангели і ангели. Ангел
– слово грецьке, означає – вісник.
Основна місія ангелів – прославляти

ПРОПОВІДЬ НА СВЯТО СОБОРУ АРХИСТРАТИГА
БОЖОГО МИХАЇЛА І ВСІХ СИЛ БЕЗПЛОТНИХ

Творця і служити людям. Кожен
народ має свого ангела-хоронителя.
Кожна держава має свого ангела-
хоронителя. Кожне місто і кожне
село мають свого ангела-
хоронителя.  І кожна охрещена
людина має свого ангела-
хоронителя. І ми з вами молимося за
кожним богослужінням: «Ангела
миру,  вірного провідника,
охоронителя душ і тіл наших у
Господа просимо».

Ми всі з вами християни. І
повинні пам’ятати, що біля нас
знаходиться ангел-хоронитель. Так,
як бджоли  втікають від диму, голуби
від смороду, так само і ангел-
хоронитель втікає від гріха. Ангел
дарований нам для того, щоб нас
вести дорогою до Небесного
Царства. І ми всі з вами повинні
жити так чесно і свято, щоб не
засмучувати свого ангела-
хоронителя. Нам з вами дуже важко
дивитися на зло, на
несправедливість, на лукавство, на
лицемірство. Ми деколи не можемо
зносити це і виявляємо своє
обурення.

Уявімо собі, що ці найвищі істоти
дивляться, коли ми з вами чинимо
гріх, коли ми з вами відступаємо від
Бога, коли ми з вами живемо,
проводячи нечисте життя. Як вони

обурюються, як їм соромно, якими
вони засумованими відступають від
нас. Розказується, що старець бачив,
як один святий чоловік кидав
каміння в будинок. А другого разу
він цілував кути. І коли запитали
його, що він робить, то він відповів:
«Кидаючи каміння, я кидаю в злих
духів. А цілуючи кути – я цілую
ангелів, бо їх залишили люди і
пішли в нечисті місця чинити гріх і
беззаконня, а ангели оплакують їх».
Відпала третя частина ангелів. І коли
наповниться вона людьми
праведними і святими, тоді прийде
кінець світу.

Дорогі браття і сестри! Цінуймо
час, який дарований нам Богом.
Молімося до своїх ангелів-
хоронителів, не засмучуймо їх,
будьмо вірні Богові, як був вірний
архістратиг Божий Михаїл із тими
ангелами, які виступили на захист
Бога. І сьогоднішнє свято нас з вами
навчає, щоб ми, за прикладом
архістратига  Божого Махаїла,
ніколи не зраджували і не відступали
від Бога, щоб ми завжди були
вірними і мужніми. І так, як
архістратиг Божий Михаїл і інші
небесні сили славлять Бога і служать
роду людському, так само і ми з вами
повинні в неділі і свята приходити
до церкви і брати участь в
церковному богослужінні,
прославляти Пресвяту Тройцю. І
так, як ангели служать людям, так і
ми з вами повинні служити один
одному: вчителі своїм учням,
начальники своїм підлеглим, батьки
своїм дітям. А діти, коли батьки
постаріють, знемощіють, повинні
служити своїм батькам. Ми до цього
з вами покликані – служити Богу
через служіння своїм ближнім. І так,
як через святих ангелів, які не
відпали, прославляється ім’я
Господнє, так нехай і через нас
вірних рабів Божих, християн,
прославляється ім’я Господнє навіки
віків. Амінь.

прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й

діяльне…»: Збірник проповідей о.
Іоана Альмеса (2011 р.). –

Дрогобич, 2013. – Вип. 2 / упор.
С. Пікунець. – С. 237-239).

Якщо по правді ти живеш,
Будеш завжди ти правді вірний,
Ніколи в гріх ти не впадеш,
Будеш служити, Богу гідно.
 
Якщо з молитвою ідеш,
І Богу службу служиш мирно,
То ти до Бога доведеш,
Вірних, і паству, свою вільно.
 
Якщо приносиш ти слова,
Любові і подяки свої,
Своїм найблищим у житті,
В вірі мирянам пастви твої.
 
Не обирай ти легкий шлях,
Не оминай тяжку дорогу,
Бо легкою ти не пройдеш,
І не сподобаєшся Богу.

СЛУЖИТИ,  БОГУ І ВІРНИМ УСІМ
Вірш присв’ячується  майбутнім священнослужителям

Не падай у відчай, не сумнівайся,
За ласку Божу, славу Богу дай,
В житті своєму всього

сподівайся,
Все у вогні випробуване знай.
 
Стань, помолися Богу з миром,
Щоби Господь помилував проси,
Проси у Бога ласку серцем

щирим,
Безкровну жертву Богу принеси.
  
Зі страхом божим бери чашу у

руки,
Достойно всім Причастя ти

давай,
А не достойних не лишай на

муки,
За всіх ти Господа Всевишнього

благай.

Так будеш Богом ти
благословенний,

За себе і за паству свою всю,
Будеш з усіма Богом ти

спасенний,
Заслужиш Божу ласку, сповниш

ти мету.
 
З миром іди у світ

благословенний,
Не спотикайся у житті своїм,
У правді і вірі будь Богом

спасенний,
Служи Ти, Богу і вірним усім.

                                                   
 28.10.2015
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 Зірка   у небі ясно засвітила,
 І Всю вселенну розбудила,
Ангел із неба ся, являє,
До Діви Марії приступає.

Ти Маріє Діво чиста,
 Благодатна і Пречиста,
 Ти Почнеш жити для того
Бога Сина світу всього.

Будеш ти невіста Бога
Матір’ю світу цілого,
 Приймеш ти Плоть Святого,
Божого Сина Одного.

Будеш переслідувана Мати,
Ісуса будеш ховати,
Від злих  ворогів втікати,
Він  прийде, щоб світ спасати.

Радуйся Пречиста Діво,
Благу вість прийми ти сміло,
 Будеш Сина Бога Мати,
Всі будуть тя величати.

Ангели  з неба  злітають,
І Марію всі витають,
Що прийняла Плоть Святого
Сина Божого Одного.

Він прийде, щоб люд спасати,
Завіт Новий починати,
Смерть прийме за гріхи того
Хто зволив убити Його,
Сина Божого Святого.

ТИ ПІДІЙМИСЬ
У ПРОСТІР

 
Ти підіймись у простір, розправ крила,
Сьогодні ти у сні мені но снилась,
Що Горлицею під хмарами летиш
Ти підняла до неба свої крила,
Пташиним голосом тривожно ти кричиш.

Ти стань і пробудись зі сну лихого,
Високо ти у простір підіймись,
Ти подивись на все із неба того,
Що діється, пташинним оком подивись.

Ти у неволі свої крила стерла,
Перелітала все своє життя,
Лише співала “Ще не вмерла”
Бо Україна ти ще молода.

Твої сини за Тебе помирають,
Кров проливають за гріхи чужі,
Дітей своїх сиротами лишають,
Їх долі вже вирішують мужі.

Ти підіймись у простір розправ крила,
Синів ти вірних своїх підійми,
Молись до Бога разом зними,
Від сатани серця їх відірви.

Ігор Брода,
дяк храму  Вознесіння Господнього с.

Ралівка Самбірського благочиння

РАДУЙСЯ,
ПРЕЧИСТА  ДІВО

Ти кличеш нас Божая Мати,
Розрадою Ти є для нас одна,
Тебе ми будем величати,
Іверська в Чукві Мати

Пресвята.

 Ти нам вселяєш всі надії,
Миро пахуче лікує нас усіх,
Тебе бояться задуми злії,
Ми припадаєм до риз Твоїх.

Для нас усіх одна ти Мати,
Ти Мати Ісуса Христа.
Тебе будемо величати,
Твій образ славити свята.

Ти лілію нам оживила,
Що ще весною відцвіла,
Ти по образі сльози лила,
Коли у мир прийшла війна.

Ми вірні в Чукві, у Різдва
святині,

Приносимо молитви лілії й
Тобі,

Просимо усі ми ласки Твої.
Ми під покровом з ласки Твої,
Увійдемо у двері Небеснії святі.

12.11.2015 року на 64 році життя відійшов до
Господа настоятель церкви  святого Володимира
Великого  с.Підгородці Сколівського благочиння
протоієрей Михайло Бурядник.

Михайло Никифорович Бурдяник народився
04 серпня 1951 р. у с.Либохора Турківського
району. У 1958 р. поступив у перший клас, а у 1970
р. закінчив 11 класів Либохорівської школи. З 1970
по 1972 рр. служив у Радянській Армії. З 1973 р.
по 1974 р. працював завідувачем клубу с.Кривка
Турківського району. У липня 1974 р. одружився
з Шиб Марією Василівною. у 1975 р. поступив у
Ленінградську духовну семінарію, 4 грудня 1976 р.
на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці
був рукоположений високопреосвященим
Кирилом, архієпископом Виборгський, ректором
Ленінградської академії і семінарії у сан диякона.
13 лютого 1977 р. у храмі св.ап.Филипа міста
Новоград Митрополитом Ленінградським і
Новгородським Никодимом рукоположений у сан
пресвітера і був направлений у Львівсько-
Терногпільську єпархію для пастирського
служіння, а також був переведений до
Московської духовної семінарії на заочний відділ,
яку закінчив у 1979 р.

Указом №894 митрополита Львівського і
Тернопільського Миколая від 16 серпня 1978 р.
призначений настоятелем св.Демитрівської
церкви с.Підгородці з правом задовольняти
потреби віруючих сіл Сопіт, Урич, Ямельниця
Сколівського району Львівської області.

На прохання Дрогобицького благоченного митр.проп.  Михайла Линди у зв’язку з
хворобою о.Луцького  Олексія митрополит Львівський і Тернопільський Миколай
благословив задовільнити духовні потреби віруючих сіл Довге і Майдан.

У час буремний, коли Православна Церква зазнала гонінь від свого народу о.Михаіл стояв,
як “кифа”, на збереженні українського православія на Львівщині. Був вигнаний із своєї
церкви, яку відремонтував. Не один раз чув від своїх колишніх парафіян грубе слово і
насмішки, але о.Михайло рук не опусттив, не зрадив Православіє. На горбочку у селі
поставив палатку і там проводив Богослужіння.

Збулась мрія о.Михайла - на найвищому місці села виросла величава церква освячена в
честь св.Володимира Великого. Своїми руками разом з маленькою горточкою вірних
православію селян був збудований цей храм. Зараз він повний віруючими.

Указом №231 від 29.09.1992 р. керуючим Львівсько-Дрогобицькою єпархією призначений
благочинним Сколівського району. На даній парафії о.Михайло прослужив 37 років.

Церква втратила ревного служителя, патріота і борця за єдину Помісну Українську
Православну Церкву в Україні.

Єпархальне управління Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП  висловлює свій
глибокий жаль і смуток з приводу  кончини новопреставленого протоієрея Михайла, який
був зразковим священиком, добрим пастирем і ревним працівником у винограднику
Христовому. Разом із цим висловлюємо щирі слова співчуття їмості, дітям, рідним, близьким,
друзям, духовній пастві - усім тим, хто любив, знав і глибоко шанував покійного.

Вічна пам’ять і вічний спокій душі новопреставленого митрофорного протоієрея Михайла!

СЬОГОДНІ  СВЯТО  У ТВОЇ ДНІ
Ми величаємо Тебе і ласку

Твою,
Іверську в Чукві, Образ Твій.
Ти є для нас заступницею

одною
Приносимо молитви сльозі

Твоїй.

Вона лиш ллється за нас з
любові,

Благословиш нас, щасливе
нам життя,

Ми величаємо Тебе всі ласки
Твої.

Радуйся в Чукві Мати
Пресвята.

Сьогодні свято у Твої дні,
Величні молитви й пісні

співаєм.
Благословить нас образ Твій,
Пахуче миро рани нам

зціляє.

Ми поклоняємось Тобі,
До твоїх риз ми припадаєм.
Всі вірні тобі у Чуква – селі
Під Твою милість прибігаєм.

Ми величаємо Тебе!
Іверська Мати Пресвята,
Суха лелія розцвіла
У Твого образа свята.

Ми Богородице Тебе
благаєм,

Дай мир і волю у наш край.
Молитви ми Тобі складаєм
За мир і волю України
Господа благай.

Ця муза є лише Тобі,
Молитви я Тобі складаю,
Щирішої Заступниці
Я у своїм житті не знаю.

Віддав би я за Тебе все,
Ішов би на колінах за Тобою
За ту любов, що Ти даєш,
За материнську ласку Твою.

Ігор Брода,
                                                                                               дяк

храму  Вознесіння
Господнього

                                                                                         с.
Ралівка Самбірського

благочиння


