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Ваше Високопреосвященство! Редакція
газети «Духовна криниця» вітає Вас із Ва-
шим днем небесного покровителя, тезоіме-
нитством. Нехай Всемилостивий Господь
щедро обдаровує Вас своїми чеснотами і
дарами, які корисні для спасіння.

Бажаємо із постійним упованням на Бога
невпинно трудитися на нелегкому шляху архі-
пастирського служіння та в усьому бачити Про-
мисел Божий, Який кожного із нас веде до
вічних осель. Щоб завжди у Вашому серці па-
лала любов до Бога і ближніх.  Нехай всі спра-
ви Вашого життя постійно стають подібними
до життєвого шляху угодника Божого, ім’я яко-
го ви отримали від Церкви Христової в черне-
чому постригу. Зичимо міцного здоров’я,ми-
ру,щастя,невтомної енергії у служінні Богові та
здійснення мрій!  На многії літа Владико! Іс
полла еті деспота!

З повагою, редакція газети

ВІТАННЯ
ВИСОКО-

ПРЕОСВЯЩЕННОМУ
АРХІЄПИСКОПУ

ДРОГОБИЦЬКОМУ
І САМБІРСЬКОМУ ЯКОВУ

В ДЕНЬ
ТЕЗОІМЕНИТСТВА

П’ятого листопада  Православна Церква вша-
новує пам’ять святого апостола від 70-х Якова,
брата Господнього по плоті.

Апостолу Якову випала особлива діяльність: він
не подорожував з проповіддю по різних країнах, як
інші апостоли, а навчав і священнодіяв у Єруса-
лимі. Його служіння проходило серед безлічі ворогів
християнства, проте він чинив розсудливо і спра-
ведливо, так що його поважали не тільки христи-
яни, але й юдеї, називаючи опорою народу і правед-
ником.

Святий апостол Яків зазнав мученицької смерті,
проте залишив для кожного з нас приклад праведно-
го життя та заклик до кожного християнина –
«Віра без діл мертва» (Як. 2: 20).

 8 листопада 2019 року, Блаженнійший Папа і
Патріарх Олександрійський і всієї Африки Фео-
дор II під час Божественної літургії у храмі Ар-
хангелів у столиці Єгипту вперше під час Велико-
го входу в Диптиху пом’янув ім’я Блаженнійшого
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія
як Предстоятеля автокефальної Православної
Церкви України. Про це свідчить відеозапис пат-
ріаршого богослужіння, поширений на сторінці хра-
му в Фейсбук, а також пізніше оприлюднене офіц-
ійне повідомлення з Головного Секретаріату
Олександрійського Патріархату:

“В останні місяці ми побачили налаштування/ба-
жання Братів Святих Ієрархів визнати надану через
синодальний томос Всесвятійшим Вселенським
Патріархом Автокефалію Української Церкви.

Як це є відомим всім, наша Свята Кафолична
Православна Церква функціонує через соборну си-
стему управління, як отримала це за традицією і

БЛАЖЕННІЙШ МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ·ВИСЛОВИВ
ВДЯЧНІСТЬ БЛАЖЕННІЙШОМУ ПАПІ І ПАТРІАРХУ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ І ВСІЄЇ АФРИКИ ФЕОДОРУ II ЗА
БРАТЕРСЬКУ ПІДТРИМКУ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПАТРІАРХ ФЕОДОР ІІ
ПОМ’ЯНУВ ІМ’Я КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА

ЕПІФАНІЯ У ДИПТИХУ

Господь наш Ісус Христос єднає нас всіх у любові. Сьогодні
ми, православні брати і сестри, як ніколи сильно відчуваємо цю
єдність. Щиро радіємо звісткам з Африки: Олександрійський Пат-
ріархат офіційно визнав автокефалію Православної Церкви Украї-
ни.

Висловлюю щиру вдячність Блаженнійшому Папі і Патріарху
Олександрійському і всієї Африки Феодору II, який сьогодні впер-
ше пом’янув моє ім‘я як Предстоятеля Православної Церкви Ук-
раїни у Диптиху Православних Церков під час Богослужіння у храмі
Архангелів, що розташований у Каїрі. Для наших Церков це був
справді історичний момент єднання у молитві: сьогодні у той са-
мий час я звершив Божественну літургію у храмі великомученика
Димитрія Солунського на Київщині в селі Бузова, за якою також
молився та поминав Патріарха Олександрійського.

Тож у цей чудовий день ми радіємо довершенню повноцінного
братнього єднання між нашими Помісними Церквами. Це над-
звичайно велика честь — відчувати справжню братерську підтрим-
ку від одного з найдавніших Патріархатів, першого за честю після
Вселенського Патріархату. Упевнений: попереду у нас насичена
та благотворна співпраця — у любові, мирі та єдності, якими нас
благословив Господь.

Пресслужба Київської Митрополії Української Право-
славної Церкви(ПЦУ)

від Святих Вселенських Соборів. У зв’язку з цим
і Голови Помісних Церковних Соборів є одними з
їхніх членів.

У зв’язку з цим і ми, як член і виконавча влада
налаштування/бажання Братів Святих Ієрархів,
пом’янули в Диптиху Вселенської Православної
Церкви предстоятеля Автокефальної Церкви Киї-
вської і всієї України Блаженнішого Митрополита
Кир Епіфанія, гаряче молячись про мир і добрий
стан наших Православних Церков”.

Таким чином одна з найдавніших Помісних
Церков, друга після Вселенського Патріархату за
місцем у Диптиху, доєдналася до визнання авто-
кефалії Православної Церкви України. Ми дякує-
мо нашим православним братам за підтримку в
непростий час становлення та взаємно молимо-
ся за них та весь Олександрійський Патріархат.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
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“МОЄ ЗДОРОВ’Я ЗНИЩИЛИ,

АЛЕ ДУХУ МОГО НЕ ЗЛАМАЛИ”

Митрополит
Іоан Боднарчук, 1993 рік

м.Київ, Свята Софія
(фото о.Ярослава

Фабіровського)

8 листопада 2019 року ,у день св. великомученика Димит-
рія Солунського, храмове свято і 25 років освячення храму
відзначили парафіяни ПЦУ с. Нагірне. Церковні дзвони при-
кликали вірних до храму , де святкову Божественну Літургію
очолив настоятель парафії о. Василь Бухній у співслужінні
духовенства – о.Володимира Лернатовича , о.Романа Вовку-
новича , о.Богдана Лернатовича , о.Антонія Бачали.Торже-
ственно звершена св.Літургія ,чин малого освячення води і
всіх присутніх було помазано освяченим єлеєм.

Серед православних віруючих України Нагірнянська пара-
фія відома тим,що у 1994 ароці тут відбулося Архієрейське ос-
вячення храму і остання свята Літургія звершен Блаженнішим
Митрополитом Іоаном Боднарчуком.Це був великий і таланови-
тий, запалений Богом, світильник, сповнений Дарів Духа Свято-
го. Поставлений  в незалежній Українській Православній Церкві
,щоб світити вірним світлом Божої істини, православної віри і
духом ревності про славу Божу. У ці важкі часи випробувань
пекельними силами кожного українця у питаннях становлення
Помісної Української Православної Церкви ,держави України,-
мови ,культури і життя владика був міцною підпорою. Із сльоза-
ми на очах Блаженніший Архіпастир у своїх проповідях розкри-
вав всю важку історію страждань і боротьби нашого народу від
часу хрещення у вірі православній 988 року  до  незалежності
України, даючи заповіт- настанову:”Тільки правдиво і спасительно
можна збудувати своє життя земне і вічне,коли будемо мати твер-
ду віру в Бога у Тройці Святій  і покров та молитовне заступ-
ництво Божої Матері.Ми  ведені через розбурхане море життя
Матір”ю Церквою Православною , розбудовуючи Матір Ук-
раїну і шануючи рідну матір. Ніколи ці Матері не можуть бути
принижені,зневажені,зраджені чи в сльозах за наші гріхи , бо не
будемо мати місця ні тут на землі, ні у вічності.”

Владика Іоан сам пройшов весь шлях страждань за незалежну
Українську Православну Церкву  і Україну.В час комуністич-
ного режиму він був ув’язнений і засуджений до смертної кари ,
яка була замінена  після смерті тирана Сталіна на десятки років
страшних випробувань у таборах, де кожної секунди могла бути
смерть. Але Господь оберігав вірного Архіпастиря у всіх випро-
буваннях,щоб через нього плоди Дарів Духа Святого:любов,
радість, мир, довготерпіння, благість милосердя,віра,лагідність-
,стриманість-вилилися на духовенство і вірних. Владика вмів на-
становити , витерти сльози , розрадити,втішити,пригорнути кож-
ного, хто приходив до нього, а також укріпити  у Божій Істині і у
вірі православній через бездоганне і неперевершене звершення
Богослужінь , проповіді і прикладом свого життя. Все це звер-
шувалось Владикою Іоаном із глибини душі і серця із великою
відповідальністю перед Богом і подякою Богу за все, що дав
йому Бог. Тисячі людей із великим духовним піднесенням прихо-
дили на святкові Богослужіння, які перемінювали людей духов-
но . Священик Володимир Лернатович із села Ралівка засвідчив
, що після освячення храму і проповіді Владики Іоана в с. На-
гірному одна парафіянка навернулася до Православної Церкви
і до кінця свого життя ходила, молилася і приймала Святі Таїн-
ства.Вона впізнала владику і говорила, що на каторзі страждала
сусідньому бараці поруч з митрополитом Іоаном .

В храмі с.Нагірному  зберігається малий омофор , який зали-
шив провидіння Божим Владика Іоан. Це пам’ятка освячення
храму і останньої  Літургії.м

Дякуємо Богу за те, що ми мали можливість служити , спілку-
ватись і бути під Архіпастирським управлінням великого світиль-
ника Церкви Православної .

“Діти , дітоньки мої , - говорив Владика Іоан ,- я вірю, що Бог
,Божа Мати і Святі Української землі не залишать нас на розтер-
зання силам зла і ми розквітнемо для земного  і вічного життя за
ті великі жертви і страждання ,які за всю історію переніс наш
стражденний український  православний народ . Любіть Церкву
Українську Православну , Україну і один одного.” Ми маємо
тепер Богом дану Помісну Православну Церкву; віримо ,що
розквітне багата і цивілізована держава Україна;розквітне украї-
нська культура і духовність. Основа цих звершень дана Русі-
Україні і нашому народу  в 988 році при Хрещенні із Візантії,
коли зреклися від сатани , ідолопоклонства  і всякого зла . Весь
народ одержав дорогоцінну перлину - Ісуса Христа,Божу Істи-
ну,благодать Святого Духа для праведного і святого життя. Ми
одержали духовний ген через Хрещення у вірі православній.
Ніколи і ні при яких обставинах і випробуваннях цей духовний
ген не можна змінити, бо це ключ до Царства Божого ,подібно як
не можна змінити тілесний ген кожної людини .

Вічна пам’ять у Царстві Небесному покійному  Владиці Іоану
. А нам усім живим членам Церкви Православної треба викону-
вати наш християнський обов’язок ,використовуючи духовні ,
тілесні і матеріальні таланти ,які дав нам Бог, з великою відпові-
дальністю перед Богом ,щоб Царство Небесне одержати ,пам’я-
таючи заповіти і настанови Владики  Іоана і наслідувати приклад
його життя у служінні Богу і ближнім.

Настоятель храму святого великомученика
Димитрія  Солунського  с.Нагірне Самбірського

деканату прот. Василь Бухній

25 РОКІВ МИНУЛО З ДНЯ
ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ

МИТРОПОЛИТОМ ІОАНОМ
(БОДНАРЧУКОМ) В СЕЛІ

НАГІРНЕ

 9 листопада виповнило-
ся 25 років з дня упокоєння
митрополита Луцького і Во-
линського Іоана Боднарчука
(12 квітня 1929 – 9 листопа-
да 1994).

Високопреосвященнійший
владика був не лише великим
молільником перед Богом, але
й незламним патріотом своєї
країни

Народився майбутній мит-
рополит 12 квітня 1924 р. у селі
Іване-Пусте Борщівського рай-
ону Тернопільської області в
сім’ї  дяка – Миколи Боднарчу-
ка. Під час навчання у школі Ва-
силь захопився любов’ю до бо-
гослужінь у візантійському
стилі, тому залюбки співав на
клиросі разом із своїм батьком,
а після школи й сам почав «дя-
кувати»  у місцевому храмі
Іоана Богослова, а згодом також
і селі - Великий Ключів, Коло-
мийського району Івано-Фран-
ківської області, де була церква
Параскеви-П’ятниці. Вже у 20-
ти літньому віці Василь, разом
із батьками був арештований та
1949 р. відправлений до Казах-
стану, де проживав до 1953 р.
За іншими відомостями – він із
братом отримали 20 років ка-
торги у Степлазі, у мідних ко-
пальнях Караганди, як учасни-
ки руху ОУН.

«… Під час Божественної
літургії в сільську церкву ув-
ійшов місцевий начальник
МГБ,  пильно оглядаючи мол-
ільників. Василь не витримав,
перервав спів, різко сказав:
“Зніміть шапку, раз вже прий-
шли в храм!” Розгубившись,
чекіст знімає кашкета і, пом’яв-
шись, затамувавши злобу, ви-
ходить. Незабаром за сім’єю
Боднарчука починають стежи-
ти. Відчувши стеження, Ва-
силь і брат ховаються. Обшу-
кали будинок, взяли батька.
Били до напівсмерті. У віці п’ят-
десяти років, через десять днів
після допитів, батько помер.
Незабаром взяли і обидвох
братів…» Так про це пише
один із біографів.

Згодом Василь Боднарчук
намагався отримати світську
освіту в музичному училищі, 
– маючи досвід реґентування,
люблячи спів, він хотів послу-
жити своїм талантом Церкві.
Однак, як колишньому «воро-
гу народу»,  йому було відмов-
лено у вступі на диригентське
відділення.

Свою науку майбутній
ієрарх продовжив у Ленінг-
радській духовній семінарії,
куди з величезними трудноща-
ми він поступив на навчання
1956 р. Будучи вихованцем
другого класу, 25 січня 1958
р. Василь приймає дияконсь-
ку хіротонію з рук преосвя-
щенного Романа (Танга ), єпис-
копа Лужського, вікарія Лені-
нградської єпархії, згодом – ар-
хієпископа Віленського та Ли-
товського РПЦ (+ 18.07.63).
Під час навчання диякон-семі-
нарист приймає активну
участь у богослужіннях, керує
семінарським хором,  часто
організовує духовні концерти.
1960 р. Василь успішно закін-
чує повний курс навчання в
духовній семінарії, та прийня-
тий на перший курс Ленінг-
радської духовної академії.

21 травня 1961 р. диякон Ва-
силь Боднарчук, студент 1
курсу, був рукоположений в
сан священика. Хіротонію у
свято-Миколаївському соборі
Ленінграду звершив митропо-
лит Ленінградський і Ладозь-
кий Пимен (Ізвєков), згодом –
патріарх Московський (+
03.05.90).

1964 р. священик Василь
Боднарчук завершує бого-
словські студії, підсумком яких
стає захист дисертації на пошу-
кання вченого ступеню Канди-
дата богослів’я. Тема його дос-
лідження: «Князь Костянтин
Костянтинович Острозький та

його просвітницька діяльність
у боротьбі з католицизмом і
унією» виявилась особливо
актуальною в подальшому
служінні, коли міжконфесійні
конфлікти, суперечки за хра-
ми на Заході Україні  набува-
ли особливої гостроти.

Після завершення навчан-
ня отець Василь повертається
в Україну, де починає своє слу-
жіння в Львівсько-Тер-
нопільській єпархії. Одразу він
отримав указ від архієрея бути
настоятелем Петро-Павлівсь-
кого храму в селі Стриївка, Зба-
разького району Тернопільсь-
кої області (1964–1968 рр.), а з
12 квітня 1968 р. – священик
служить у одному з храмів
міста Трускавець Дрогобиць-
кого району Львівської області.
Тоді ж його було возведено в
сан протоієрея. На Львівщині
протоієрей Василь Боднарчук
потрудився трохи більше де-
сяти років.

Постановою Священного
Синоду РПЦ від 6 жовтня
1977 р. протоієрею Василю
Боднарчуку після постригу в
чернецтво визначено було
бути єпископом Житомирсь-
ким і Овруцьким .

11 жовтня 1977 р. в Свято-
Успенській Почаївській лаврі
приймає чернечий постриг з
ім’ям Іоан. Через три дні, – на
Покрову, 14 жовтня 1977 р.,
митрополит Київський і Галиць-
кий Філарет (Денисенко) в Свя-
то-Покровському жіночому мо-
настирі м. Києва возвів ієромо-
наха Іоана в сан архімандрита.
Ще за десять днів по цьому, 23
жовтня 1977 р., у Свято-Воло-
димирському кафедральному
соборі м Києва було звершено
архієрейську хіротонію архі-
мандрита Іоана на єпископа Жи-
томирського та Овручського. У
хіротонії приймали участь: мит-
рополити Київський і Галиць-
кий Філарет (Денисенко),
Львівський та Тернопільський
Миколай (Юрик), єпископи
Мукачівський і Ужгородський
Савва (Бабинець) та Кіровог-
радський і Миколаївський Се-
вастіан (Пилипчук).

На кафедрі новопоставле-
ний владика Іоан підтримує
знедолених, відкриває храми,
висвячує нових священиків.
За кілька років перебування
на Житомирській кафедрі
відкрито 85 церков. Владика
єдиний в країні (а, можливо, й
перший в  історії СРСР), по-
чинає судовий процес проти
місцевого уповноваженого у
справах релігій та виграє його.
Часто їздить єпархією, слу-
жить у сільських храмах, опі-
кується всіма, хто звертаєть-
ся до нього, незважаючи на
здоров’я, підірване на допи-
тах і в мідних шахтах Караган-
ди.

11 жовтня 1989 р. в при-
ватному будинку священика
Івана Пашулі відбувся «Со-
бор групи православних свя-
щеників – борців за відрод-
ження Української Автоке-
фальної Православної Церк-
ви», на якому були присутні
17 священиків і один мирянин.
Собор звернувся до преосвя-

Удар був настільки потужний,
що владику від нього букваль-
но викинуло на дорогу, на про-
їжджу частину – смерть наста-
ла миттєво. Секретар дивом
вижив, бо його викинуло на
узбіччя. Це й врятувало йому
життя.

Сьогодні важко сказати про
причини трагедії. Щоб вчасно
прибути на богослужіння вони
виїхали ще рано-вранці, о чет-
вертій годині. Тому, розгля-
дається дві основні версії того,
що сталося. Владика або зас-
нув за кермом, або зазнав сер-
цевого нападу. На той час він
часто нарікав на різке по-
гіршення здоров’я, не раз його
підводило серце. За свідчен-
ням волинських священнослу-
жителів, вони регулярно вик-
ликали йому швидку то до хра-
му, то до єпархіального уп-
равління.

11 листопада 1994 р. був
похорон. Провести в останню
дорогу шановного та  улюб-
леного ієрарха прибули віру-
ючі з усього світу. Для своєї
пастви митрополит Іоан Бод-
нарчук був безперечним ду-
ховним авторитетом, не лише
церковним, але й національним
лідером, зразком патріотизму
та любові до рідної вітчизни.
Тисячі людей приходили про-
щатися з митрополитом до
Луцького собору. Йшли в
день і вночі – храм не закри-
вався.  Під час відспівування
були присутні два брати вла-
дики Іоана: Василь і Григорій.
Григорій – архімандрит РПЦ
не приєднався до молитви,
лише виголосив слово вдяч-
ності всім присутнім та про-
сив не забувати молитися за
його брата, а свого архієрея.

Перевозячи домовину з
Луцька до рідного села, про-
цесія часто зупинялася, бо
віддати останню шану видат-
ному архіпастирю виходили
духовенство та віруючі бага-
тьох міст, селищ та сіл. Особ-
ливо зворушливим було про-
щання у Теребовлі. Вихованці
Тернопільської духовної сем-
інарії з хоругвами та співами
«Святий Боже» вийшли на
центральну дорогу, куди при-
був автомобіль із домовиною.
Через неймовірну кількість
богомольців не було змоги пе-
реносити труну до храму. Так,
в оточенні сотень, а може й ти-
сяч віруючих відправлено
літію за митрополитом  в са-
мому центрі міста Теребовлі.

Смерть митрополита Луць-
кого та Волинського Іоана Бон-
дарчука стала величезною тра-
гедією для усіх, хто знав та
любив Високопреосвященній-
шого владику, як в Україні, так
і далеко за її кордонами. Похо-
ваний митрополит у рідному
селі – Іване-Пусте на Борщів-
щині, на кладовищі, що на-
впроти храму святого апосто-
ла Іоана Богослова.

Усі ті характеристики, що
даються нині владиці свідчать
не про нього самого, а про тих,
хто намагається його унікаль-
ну особистість звести до дек-
ількох його вчинків, чи якоїсь
однієї риси характеру. Безу-
мовно, як і кожна людина, він
теж мав свої слабості, чи
навіть, невеликі дивацтва. Але,
не потрібно забувати, що про-
мислом Божим, саме йому ви-
пав жереб бути першим із низ-
ки українських першоіє-
рархів. «Бо ваші думки не Мої
це думки, а дороги Мої то не
ваші дороги, говорить Гос-
подь» (Іс.55:8).

Отже, наше синівське зав-
дання сьогодні – зберегти в па-
м’яті нащадків любов та шану
до цього великого архієрея.
«Пам’ятайте наставників ва-
ших, які проповідували вам
слово Боже…» (Євр.13:7) [21].

За матеріалами сайту
http://

centerculture.uagate.com/

щенного Іоана Боднарчука «…
з молитовним проханням прий-
няти духовне керівництво
відродженої на рідних землях
Української Автокефальної
Православної Церкви”. Єпис-
коп Іоан16 жовтня дав на це
свою згоду.

22 жовтня 1989 р. єпископ
Іоан вперше звершує Боже-
ственну літургію як першоіє-
рарх УАПЦ на рідній мові. Це
історичне богослужіння
відбулося в Львівській церкві
свв.Петра і Павла. Того дня
владика рукоположив першо-
го диякона УАПЦ – Юрія Бой-
ка (нині київський протоієрей)
та проголосив утворення Ук-
раїнської Автокефальної Пра-
вославної Церкви.

Під час першої архипас-
тирської Служби владика Іоан
виголосив: «Нарешті прийшов
час усвідомити те, що пора вже
українському народу  самому
стати господарем у своєму
домі, без вказівок і керівницт-
ва зі сторони, а направду
вільними, направду само-
стійними» .

30 жовтня 1989 р. першоі-
єрархом УАПЦ було прого-
лошено митрополита Мстис-
лава (Скрипника), на той час
Предстоятеля УАПЦ в США
та діаспорі. Мстислав прийняв
цей послух, того ж дня возвів
єпископа Іоана в сан архієпис-
копа та доручив йому керува-
ти своєю паствою в Україні, з
титулом «Патріаршого місцеб-
люстителя».

Інтронізація Святішого
Патріарха Мстислава відбула-
ся 18 листопада 1990 р. у Св.
Софійському соборі м. Києва.
Чин першої української інтро-
нізації зредагував та провів сам
митрополит Іоан Боднарчук.

 Смерть патріарха Мстис-
лава, відхід митрополита Ан-
тонія швидко виявили, що ніхто
з них, попри свою величезну
амбіційність, не був рівним за
харизмою з владикою Іоаном.
Тому, потрапивши в нові для
себе умови, кожен із них заз-
нав не лише кар’єрного, але
передусім пастирського та ар-
хіпастирського краху. «Уражу
пастиря і розбіжаться вівці
отари» (Мф. 26:31) Митропо-
лит Іоан  Боднарчук воістину
був пастирем для архіпас-
тирів, людиною, яка могла
згуртувати навколо себе народ
та повести за собою. І, як шко-
да, що винуватці це зрозуміли
лише тоді, коли було надто
пізно щось виправляти.

Після Всеукраїнського
Православного Об’єднавчого
Собору, який відбувся 25-26
червня 1992 року в Києві, що
об’єднав Українську Автоке-
фальну Православну Церкву
та частину Української Пра-
вославної Церкви (Московсь-
кого Патріархату) в єдину —
Українську Православну
Церкву Київського Патріар-
хату, владика Іоан приєднався
до УПЦ Київського Патріар-
хату. Його радо приймають в
клір, призначаючи спочатку на
Дрогобицько-Самбірську ка-
федру(23 січня 1993р.-7 ве-
ресня 1994 р.), а з 1994 р. –- на
одну з найбільших і другу «по
честі» Луцько-Волинську ка-
федру,  призначаючи при цьо-
му постійним членом Священ-
ного Синоду.

Загинув митрополит 9 ли-
стопада 1994 року у трагічній
автокатастрофі.Владика Іоан,
який сам керував автомобілем,
не впорався з керування. За
свідченням секретаря влади-
ки – протоієрея Тарасія, який
сидів поруч, в один момент він
побачив, що митрополит низь-
ко схилив голову до самого
керма, нахилившись у його бік,
не знімаючи  при цьому ноги з
педалі газу. Авто вилетіло на
узбіччя, перевернулося дек-
ілька разів, і з неймовірною си-
лою ударилося об дерево.
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14 жовтня у день Покрови Божої Матері відбулось святкове бо-
гослужіння з нагоди храмового празнику у селі Підрясне Яворівсь-
кого благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії. На запрошення
настоятеля громади ієрея Ростислава Балуха, очолив Божестве-
ну літургію прот.Ярослав Ощудляк, ректор Львівської Православ-
ної Богословської Академії. Йому співслужили священники Яворі-
вського благочиння, Дрогобицько-Самбірської єпархії, Львівсько-Со-
кальської єпархії і Львівської єпархії ПЦУ. В кінці богослужіння
отець ректор виголосив повчальну проповідь. Традиційно, по завер-
шенні святкової літургії було звершено чин малого освячення води
і окроплено парафіян.Свято завершилось уставним многоліттям.

Пресслужба Яворівського благочиння

14-го жовтня на свято Покрови
Божої Матері у селі Дрогомишль
Яворівського благочиння відсвятку-
вали храмове свято! Цьогоріч до
храмового празнику додався ще і 60-
річний ювілей отця настоятеля - про-
тоієрея Романа Івасейка. Святкове
богослужіння очолив благочинний
району отець Назарій Дадак у
співслужінні прот.Любомира Сирої-
да, прот.Павла Івасейка, прот.Пет-
ра Івасейка (Львівсько-Сокальська
єпархія ПЦУ) та прот.Василя Іва-
сейка (с.Молошковичі). На завер-
шення богослужіння отець Назарій
виголосив проповідь, після чого з бла-
гословення правлячого архиєрея,в-
ладики Якова, вручив нагороду пред-
стоятеля ПЦУ блаженнішого митро-
полита Епифанія - орден архистра-
тига Михаїла II ступеня. Святкова
служба завершилась малим водо-
святтям і уставним многоліттям.

Пресслужба
Яворівського благочиння

СВЯТО ПОКРОВИ У СЕЛІ ДРОГОМИШЛЬ
ЯВОРІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

24 Жовтня 2019 року Божого
відбулася велична подія, на па-
рафії  села Ралівка Самбірського
району в храмі Вознесіння Господ-
нього. Парафіяни святого храму
разом із своїм настоятелем мит-
рофорним протоієрем Володими-
ром Лернатовичем відсвяткува-
ли двадцятилітній ювілей із дня
освячення нашого храмута пре-
столу,чин якого звершив у 1999
році  вже нині покійний Архієпис-
коп Феодосій Пецина.

У цей святковий для парафії день
була звершена Божественна Літур-
гія святого Іоана Золотоустого, яку
очолив настоятель храму отець Во-
лодимир.

СВЯТО  ДВАДЦЯТИЛІТНЬОГО
ЮВІЛЕЮ З ДНЯ ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ
ТА ПРЕСТОЛУ В  ХРАМІ ВОЗНЕСІННЯ

ГОСПОДНЬОГО СЕЛА РАЛІВКА
САМБІРСЬКОГО  БЛАГОЧИННЯ

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
На богослужінні молились за всіх

фундаторів, жертводавців святого
храму, помолись із за наших воїнів,
які перебувають в зоні ООС, захи-
щаючи свій народ, свою рідну зем-
лю - Батьківщину від агресора. По
завершені Богослужіння отець Воло-
димир відслужив подячний моле-
бень,після чого звернувся до своїх
парафіян із повчальним словом.

 Після слів подяки отець Володи-
мир прийняв дуже гарний і цінний
подарунок від  хористів, дяків, пала-
марів, та всіх парафіян. Вручили цей
прекрасний подарунок, священичі
ризи, наймолодші парафіяни - діточ-
ки. Свято закінчилося співом мно-
голіття.

ВІРШ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ДО ДВАДЦЯТИЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ХРАМУ

Сьогодні ювілей у храмі,

У Храм ввійшов Господь Святий,

Він освятив для нас у требу,

Кивот й Престіл нам золотий.

 

Прикрасив стіни образами,

На солею поставив Вас,

Вас, Отче, обдарив дарами,

Щоб Ви охрещували нас.

 
Несли для нас слова із неба,
Благословляли нам життя,

Для нас були в любій потребі,
З отцем від Бога все життя.
 
Благословіть Ви нас рукою,
Хрестом Небесного Творця,
Водою окропіть святою,
Що витікає з Джерела.

З повагою та найщирішими
побажаннями, парафіяни та

дяк Ігор Брода
 храму “ Вознесіння Господ-

нього” села Ралівка Самбірсь-
кого благочиння ПЦУ.

21 листопада 2019 року в мальовни-
чому місті Стрий, відбулося святкове
Богослужіння з нагоди свята Собору
архистратига Михаїла, та престоль-
ного храмового свята.

Щира молитва за участі собору свя-
щенників, прихожан та гостей храму лу-
нала до Архистратига Божого Михаїла за
мир, добробут і благополуччя українсь-
кого народу.

Соборною молитвою вшанували пам’ять
усіх захисників України, що жертвують своє
життя заради добра кожного з нас.

На запрошення настоятеля храму Свя-
того Архистратига Михаїла митрофорно-
го   протоієрея Володимира Будника ,
молитовну участь у храмовому святі
прийняли вісім священнослужителів, а
саме Стрийський декан митр. прот.

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК В ДЕНЬ СОБОРУ
АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА ТА ІНШИХ

НЕБЕСНИХ СИЛ БЕЗПЛОТНИХ У МІСТІ
СТРИЙ, СТРИЙСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ  

Йосиф Дорошевич , митр. прот.Ярослав
Цигель – с.Нежухів, митр. прот. Володи-
мир Король - с.Верхня Стинава, митр.
прот. Іван Піцик – с.Конюхів, митр. прот.
Петро Мартинів - с. Голобутів , прот.
Ярослав Козак - помічник настоятеля,
ієрей Михало Куцак - м.Стрий.

Після завершення Богослужіння о.
Йосиф Дорошевич ,який очолив літур-
гію, звернувся до присутніх з проповід-
дю, в якій змістовно та повчально роз-
повів про суть свята.

Настоятель храму, отець Володимир
Будник,  висловив вдячність священникам
за молитву, а парафінам за щирі пожерт-
ви та працю на парафії . Святкування за-
вершилось уставним чином многоліття 
та чином Малого освячення води.

Козак Анна Іванівна



ФОТОФАКТ
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1 листопада у 24-й окремій механізованій бригаді імені
Короля Данила, яка дислокується в місті Яворові, відбулась
урочиста церемонія складання військової присяги на вірність
Українському народу. Молоді хлопці та дівчата з різних рег-
іонів нашої держави, які вирішили вступити на контрактну
службу до легендарної бригади, стояли пліч-о-пліч не на пла-
цу, як це буває зазвичай, а біля монументу пам’яті полеглих
на Сході воїнів 24-ї бригади.

Святкове дійство очолив командир бригади, Народний Ге-
рой України, полковник Валерій Гудзь. Він привітав нове по-
повнення Збройних сил України зі складанням військової при-
сяги, побажав міцного здоров’я і терпіння у проходженні
військової служби.

Благословив воїнів на щасливу службу військовий свяще-
ник (капелан) Королівської бригади прот. Богдан Степаняк.

Із вітальним словом звернулися до присутніх голова Явор-
івської районної ради Володимир Сичак, заступник голови
райдержадміністрації Назар Сойко, заступник міського го-
лови Яворова Ігор Грабовський.

Бажаємо нашим захисникам Божої допомоги у виконання
священного обов’язку!

Пресслужба Яворівського благочиння

Підчас польових пошукових досліджень місць боїв часів Першої Світової війни
на Львівщині у 2018-2019 роках членами ГО «Память» та ВГО «Закінчимо війну»
було ексгумовано і зібрано останки 72-ох військовослужбовців часів Першої світо-
вої війни.

11 листопада, у День вшанування памяті загиблих воїнів, на військовому цвин-
тарі в смт Івано-Франкове відбувся чин перепоховання усіх знайдених останків
військовослужбовців.

Місцеве духовенство Православної Церкви України на чолі з благочинним Яво-
рівського району прот. Назарієм Дадаком за участі капеланів Української греко-
католицької Церкви свящ. Тараса Свища та капелана ЗС Канади Івана Нага-
чевського звершило панахиду за спочилими військовослужбовцями.

За особистими речами вдалося ідентифікувати приналежність воїнів до різних
військ, серед яких австрійців – 29, угорців – 6, німців – 4, представників російсь-
кого війська – 33. Цікаво те, що вдалося встановити прізвища та імені двох
людей. Є багато припущень, що серед згаданих воїнів були також місцеві ук-
раїнці, які могли воювати у складі різних військ.

Уже минуло більше 100-а років як закінчилась Перша світова війна. Багато
воїнів були поховані прямо на полях боїв без належного християнського обряду.
На невеличкому військовому цвинтарі в смт Івано-Франкове захоронено остан-
ки вже більше 500 воїнів тих часів. Добре, що є люди та відповідні організації,
які дбають, щоб кості військовослужбовців не були розкидані по різних місцях –
полях, лісах, водоймах, тощо – а були зібрані у відповідні місця – військові кладо-
вища, де за них зможуть помолитись, віддати шану та просто згадати. Похо-
вання відбулось за участі військового оркестру 184-го Навчального центру.

Пресслужба Яворівського благочиння

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

11 листопада у Міжнародному центрі миротворчості та без-
пеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного відбулась урочиста церемонія Дня пам’яті,
під час якої вшанували військовослужбовців, що полягли на по-
лях Першої світової війни. Дійство було організоване військо-
вослужбовцями Збройних сил Канади за участі представників
«Багатонаціональної групи з підготовки – Україна».

Військові капелани з різних країн спільно помолились за
упокій душ воїнів, що полягли на полях битв Першої світової
війни та інших збройних конфліктів.

Серед інших символічний вінок до пам’ятного хреста поклав
й начальник Національної академії сухопутних військ генерал-
лейтенант Павло Ткачук та керівництво Міжнародного центру
миротворчості та безпеки. Після чого, кожен учасник церемонії
поклав до підніжжя хреста символічну квітку маку.

Довідка: День пам’яті полеглих, відомий в народі як «Маковий
день» (англ. Poppy Day), – пам’ятний день в країнах Британської
співдружності націй, що відзначається щорічно 11 листопада і
покликаний увічнити пам’ять усіх солдат Британської співдруж-
ності, загиблих в конфліктах за участю Великобританії. Почав
відзначатися в 1919 році за розпорядженням короля Георга V у
Великобританії і країнах Співдружності.

11 листопада 1918 року було оголошено про припинення бойо-
вих дій в Європі між країнами Антанти і Троїстого союзу «об 11-
й годині 11-го дня 11-го місяця», що увійшло в історію як Перше
Комп’єнське перемир’я, підписане представниками Німеччини і
Антанти з 5:12 по 5:20 год. Перемир’я набрало чинності об 11:00
год за центральноєвропейським часом, а війна закінчилася підпи-
санням Версальського договору 28 червня 1919 року. 11 листопа-
да стало святкуватися в країнах Західної Європи і США спочат-
ку як День перемир’я.

Символом свята є червоний мак, який був оспіваний канадсь-
ким лікарем і поетом, підполковником Джоном Маккреем у вірші
«На полях Фландрії». Професор університету Джорджії Мойна
Майкл, надихнувшись їм, написала свій вірш під назвою «Треба
пам’ятати» і присягнулася надягати червоний мак в петлиці що-
року в дні пам’ятних заходів. Звичай приносити маки поширився
за три роки по всій Британській імперії, і з 1921 року маки стали
атрибутом Дня пам’яті полеглих. Спочатку надягали реальні
маки, які росли у Фландрії прямо на полях битв Першої світової.
Червоний колір символізував пролиту в боях кров.

Пресслужба Яворівського благочиння
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11 листопада, на Львівщині, у Міжна-
родному центрі миротворчості та без-
пеки Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдач-
ного відбулась церемонія передачі повно-
важень між двома підрозділами амери-
канської складової місії JMTG-U.

На заміну військовослужбовцям 2-ї бри-
гадної тактичної групи «Страйк» 101-ої по-
вітряно-десантної (десантно-штурмової)
дивізії армії США, що має почесну назву
«Клекотливі орли», до України прибули по-
над 120-ти військовослужбовців 32-ої піхот-
ної бригадної оперативно-тактичної групи
«Жувіньї» Національної гвардії штату
Вісконсин. Термін ротації на території Украї-
ни для американських військових складати-
ме дев’ять місяців.

Новоприбулі представники армії США
продовжать допомагати у тренуванні
підрозділів Збройних Сил України за стан-
дартами підготовки армій-країн НАТО. Ця-
 військово-тренувальна місія відома як Об-
’єднана багатонаціональна тренувальна гру-
па – Україна (JMTG-U), діяльність якої за-
початкована у 2015 році.

Метою місії є сприяння внутрішньому
оборонному потенціалу України та тренуван-
ню ротаційних підрозділів в Україні. В рам-
ках місії американські військовослужбовці

КАПЕЛАНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОТАЦІЇ
АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ

виступають у ролі менторів під час навчаль-
ного процесу із підрозділами українських бой-
ових бригад Сухопутних військ, десантно-
штурмових військ, підрозділів морської піхо-
ти тощо. Крім того, американські військовос-
лужбовці продовжать навчання українських
військових інструкторів, які у найближчому
майбутньому мають повністю опанувати
функції навчання особового складу на рівні
батальйону.

У святковому заході взяли участь військові
священики (капелани) Православної Церкви
України прот. Ярослав Занько та свящ. Свя-
тослав Юрків, а також капелани Української
греко-католицької Церкви. Священнослужи-
телі подякували капелану ЗС США капітану
Адаму Муді за співпрацю, досвід, проведе-
ний разом час та подарували пам’ятні пода-
рунки. Варто зазначити, що з о. Адамом усп-
ішно були впровадженні деякі нові капеланські
проекти, а також вдало продовжено попереній
досвід співпраці з іноземними капеланами.
Щиро бажаємо подальших успіхів у капе-
ланському служінні та щасливого повернен-
ня додому!

Вітаємо на нашій землі новоприбулого аме-
риканського капелана підполковника Клея
Салмела і бажаємо Божого благословення у
цій місії!

Пресслужба Яворівського благочиння

ФОТОФАКТ

Військову присягу на вірність українському народу
склало 1369 військовослужбовців 184-го Навчально-
го центру.

16 листопада, у с. Старичі, 1369 військовослужбовців
184-го Навчального центру Національної академії сухо-
путних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного скла-
ли військову присягу на вірність українському народові. З
цієї нагоди завітали представники влади, громадськості,
військові капелани 184-го Навчального центру та капела-
ни США і Канади, рідні й близькі молодих воїнів.

Від Православної Церкви України участь в заході взяв
військовий священик (капелан) Святослав Юрків.

“Ваше рішення стати на захист Батьківщини, патріо-
тизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних
Сил України та нашої перемоги!”, – звернувся до військо-
вослужбовців полковник Олександр Остапчук.

Священнослужителі благословили молодих воїнів, по-
молились за щасливе проходження їхньої служби та ок-
ропили всіх присутніх святою водою.

Після складанням присяги, вже традиційно, військовос-
лужбовці пройшли урочистим маршем під супровід орке-
стру Навчального центру.

Особливу атмосферу створив військовослужбовець мо-
лодого поповнення, який освідчився своїй дівчині. Таким
було завершення складання військової присяги.

Пресслужба Яворівського благочиння

У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ М. НОВИЙ КАЛИНІВ ВІДЗНАЧЕНО ХРАМОВЕ
СВЯТО СВЯТОГО ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО

Військовослужбовці військової частини А-3913 м. Новий Калинів 08
листопада 2018 року урочисто відзначили своє храмове свято на честь
святого великомученика Димитрія Солунського.

Цього дня, у капеланській каплиці, що на території військової частини,
святкову Божественну літургію звершили священики Православної Церкви
України – Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів) і Михайло Маслиган
(с.Калинів, с. Корналовичі).

На богослужінні, окрім військових, були присутні парафіяни обох громад. Під
час Служби Божої всі присутні разом молились, щоб Господь охоронив наших
воїнів-авіаторів, воїнів-миротворців, ветеранів, працівників ЗС, всіх захисників Ук-
раїни від усякої небезпеки на війні, дав їм повернутися до рідних домівок здорови-
ми, щасливими і благословив усіх людей України в час тяжких випробувань.

В кінці літургії зі словами проповіді до присутніх звернувся військовий свя-
щеник СУВД Ярослав Фабіровський, духівник частини. У своїй промові отець
Ярослав розповів про життя і мученицьку кончину святого Димитрія Со-
лунського та його жертовний образ для наслідування нашим захисникам.
Адже святий великомученик постраждав не тільки за Христа але за любов
до ближніх і свій народ. Після повчальних слів, священик від імені духовен-
ства і вірян привітав воїнів із святом святого Димитрія – Небесного покро-
вителя новокалинівських авіаторів.

На завершення отець Ярослав подякував отцю Михайлу за спільну мо-
литву і подарував йому дарунок від своєї парафії святого рівноапостольного
великого князя Володимира м. Новий Калинів, фотокопію Патріаршого і
Синодального Томосу про визнання автокефального статусу Православної
Церкви України, на знак молитовного єднання в єдиній Помісній Українській
Православній Церкві.

Після виголошення «многоліття» воїнам, на церковному подвір’ї було звер-
шено малий чин освячення води і окроплення всіх присутніх освяченою во-
дою.

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

України Дрогобицько-Самбірської єпархії
Православної Церкви України
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У недільний воскресний
день, 10 листопада 2019 року,
коли православні християни
вшановують пам’ять святої
великомучениці Параскеви
П’ятниці, парафіяни храму
Покрова Пресвятої Богоро-
диці в селі Ралівка Самбірсь-
кого благочиння провели уро-
чисте богослужіння. Це по-
в’язано з тим, що у селі з
початку 18 ст. і до 1946 року
була дерев’яна церква на
честь святої Параскеви
П’ятниці, названа  „Долішня”
(на фото). Сам храм був роз-
ташований навпроти нової
церкви, на території доліш-
ного цвинтаря. Зараз там
стоїть однойменна каплиця.
Ця дерев’яна церква нео-
дноразово підлягала ремон-
ту і була перебудована у
1772-74, 1882 та 1895-х ро-
ках. Вона простояла до по-
чатку Другої світової війни,
занепала і 18 грудня 1956
року церкву розібрано, мате-
ріал продано на паливо за
тисячу карбованців. Тому
щороку у день пам’ять свя-
тої, ралівчани проводять
святкове богослужіння, як
данину своїй парафіяльній
історії.

Цього року на запрошен-
ня настоятеля храму митро-
форного протоієрея Володи-
мира Лернатовича, для уро-
чистого богослужіння з на-
годи свята, прибули свяще-
ники із Самбірського і Ста-
росамбірського благочинь
Дрогобицько-Самбірської та
Львівської єпархій Право-
славної Церкви України.

Святкову Божественну
Літургію очолив митрофор-
ний протоієрей Михайло
Межівник (с.Кульчиці,
Львівська єпархія), якому
співслужили: настоятель
храму митрофорний прото-
ієрей Володимир Лернато-
вич, митрофорний протоієрей
Ярослав Фабіровський
(м.Новий Калинів), митро-
форний протоієрей Богдан
Лернатович (с.Бісковичі),
митрофорний протоієрей Ро-
ман Вовкунович (с.Воля
Блажівська, с.Сприня), мит-
рофорний протоієрей Василь
Бухній (с.Чуква, с.Нагірне),
митрофорний протоієрей
Богдан Лернатович (с.Тур-
чиновичі, с.Бачина Старо-
самбірського благочиння)

Повчальну проповідь на
тему свята виголосив отець
Ярослав Фабіровський, на-
стоятель парафії святого
рівноапостольного великого
князя Володимира м. Новий
Калинів. Після євангельсь-
кого читання, проповідник
розкрив зміст і значення мо-
литовного вшанування пам-
’яті святих мучеників для
нашого спасіння і коротко
розповів про життя та муче-
ницький подвиг святої Пара-
скеви П’ятниці.

Своїми духовними піснес-
півами на богослужінні про-
славляли Господа хористи

СВЯТКОВЕ БОГОСЛУЖІННЯ В ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ П’ЯТНИЦІ У С. РАЛІВКА

САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
«Величаємо тебе, свята мученице Параскево,

і шануємо чесні страждання твої, що за Христа перетерпіла Ти»

святого храму на чолі із дя-
ком Олександрою Мигою.

На Богослужінні молилась
велика кількість вірних ми-
рян святого храму, а також
парафіяни храму Вознесіння
Господнього села Ралівка з
дяком Ігорем Бродою, та
запрошенні гості із навко-
лишніх сіл і міста Самбора.

Під час Божественної
літургії були піднесені молит-
ви за Україну, за наших воїнів
солдатів, які в цей нелегкий
для нас час перебувають на
Сході нашої Держави в Зоні
проведення ООС, захищаю-
чи і обороняючи свій народ,
свою рідну землю, Батьків-
щину від агресора жертвую-
чи своїм власним людським
життям.

Після закінчення Боже-
ственної Літургії до парафіян
храму звернувся із своїм по-
вчальним словом митрофор-
ний протоієрей. Михайло
Межівник, який підсумував
нинішнє святкування і від
імені собору священиків,
привітав настоятеля і грома-
ду з цим святим днем.

На завершення до пара-
фіян звернувся зі словом на-
стоятель храму митрофор-
ний протоієрей Володимир
Лернатович. Отець від імені
парафіян подякував священ-
нослужителям за спільне бо-
гослужіння. Отець Володи-
мир подякував усім священ-
никам за спільну і щиру мо-
литву, побажавши їм, щоб
свята великомучениця Пара-
скева завжди була їм по-
мічною у життєвій потребі та
все їх життя оберігала та
допомагала у служінні Бо-
гові та своїй пастві.

Отець настоятель також
оголосив парафіянам дуже
радісну новину про те, що 8
листопада, в день пам’яті
святого великомученика Ди-
митрія Солунського, відбу-
лось офіційне визнання Олек-
сандрійським Патріархатом
нашої Православної Церкви
України. Ця подія відбулась
у храмі Архангелів, який яке
розташований біля м. Каїр
(Єгипет). Під час Боже-
ственної Літургії, яку очолив
Папа і Патріарх Олександр-
ійський і всієї Африки Фео-
дор II, під час Великого Вхо-
ду, було вперше виголошено
в Диптиху ім’я Предстояте-
ля нашої Церкви – Блажен-
нійшого Митрополита Киї-
вського і всієї України Епіфа-
нія. Тож від тепер Олексан-
дрійська Православна Цер-
ква офіційно визнала нашу
Православну Церкву Украї-
ни і її законно обраного на
Об’єднавчому Соборі Пред-
стоятеля.

Після всіх слів подяки, свя-
щеннослужителі разом із на-
стоятелем та парафіянами,
вирушили хресною ходою на
церковне подвір’я. Біля по-
клонного Хреста було відслу-
жено молебний чин малого
освячення води; після чого
отець Михайло Межівник та
отець Василь Бухній окропи-
ли всіх парафіян та запроше-
них гостей, освяченою во-
дою. На кінець відбулася
хресна хода навколо храму.

Богослужіння завершило-
ся уставним многоліттям.

Юрій Бобик парафія-
нин храму Вознесіння

Господнього с. Ралівка
Самбірського

благочиння

Цього року, як завжди, у день Собору Архистратига Бо-
жого Михаїла та інших Сил безтілесних село Соколя Мос-
тиського благочиння відзначила своє храмове свято. На зап-
рошення настоятеля храму отця Ярослава Гошка та його сина
отця Василя Гошка на свято прибуло численне духовенство.
Святкове богослужіння очолив декан Мостиського благочиння
митр.прот. Ярослав Качмар.

Храмове свято цього року ознаменувалося ще однією
подією-десятилітнім ювілеєм з дня священичої хіротонії про-
тоієрея Василя Гошка. В цей день отець Василь прийняв ба-
гато вітань. Зворушливим було привітання першої вчительки
отця,а сьогодні директорки Соколянського НВК пані Зеновії
Цвігули: ”Десять років. Якщо дивитися вперед — багато, якщо
оглянутися назад — здається, ніби вчора. Скільки добрих
справ на духовній ниві зроблено молодим отцем Василем.
Знаємо отця Василя з дитинства, тут він народився і виріс.
Добре пам’ятаю у школі, коли Ви стали учнем, а я - Ваша
перша вчителька. Були Ви завжди спокійний, вдумливий,роз-
важливий. Мій справжній помічник тоді, коли з настанням не-
залежності  в школі більше уваги стали приділяти релігії. Отець

Василь, звичайно, з допомо-
гою батьків - отця Ярослава
та їмості Катерини, готував
цікаві  розповіді про кожне
релігійне свято. І настільки
впевнено, проникливо розпо-
відав, що серед дітей пану-
вала абсолютна тишина і ве-
лика зацікавленість. Це
свідчило про належне хрис-
тиянське виховання в сім’ї.
Сьогодні 10 років пройшло
відтоді, як у нашому храмі
було звершено таїнство Хіро-
тонії, під час якого Вас руко-
положили  в священники.. З
тих пір Ви - священик, який
у вірі християнській веде за

собою молодь - майбутнє нашої України. Вмієте жартувати,
комунікувати не тільки з молоддю, а й з старшим поколін-
ням. Знаю, як Вас люблять, шанують і поважають у Соколі і
за її межами. Ви вмієте мобілізувати молодь для добрих справ,
подаєте ідеї і своєю невтомною працею, на рівні з усіма, тру-
дитеся щоденно:на перекритті церкви, облаштуванні церков-
ного подвір’я. З Вашої ініціативи та спільними зусиллями, Вас
і молоді, виготовлена композиція у центрі села - писанка у
Великодньому кошику, неперевершена Різдвяна шопка, вста-
новлена пам’ятна дошка новітнім героям України - Небесній
сотні. Знаю, Ви людина, яка сповнена великих планів і за-
думів. Нехай при Божій помочі все вдається та реалізовуєть-
ся. Нехай щира молитва з ваших уст ще довго і довго лине
перед престолом Всевишнього і завжди буде почута Богом.
В цей день бажаємо Вам, отче Василію, рясних Господніх
благословінь, міцного - преміцного здоров’я, живіть у зла-
годі, любові і мирі з їмостею Марією, діточками та всією ро-
диною. Шануйте і бережіть батьків, хай завжди будуть щирі
і справжні друзі. Дякуємо за теплоту, турботу та любов. Хай
зерна цієї любові, що сієте в людських серцях, проростають
плодами милосердя і добра на Славу Божу і Вам на радість.
Хай Господь благословляє всі Ваші задуми і плани, здійсню-
ються мрії та успішною буде щоденна праця на благо Церк-
ви, громади та неньки України. Хай життя подароване Бо-
гом, буде сповнене чудес і радості на многії літа!” Справді
відчувалося,що це не тільки слова першої вчительки, але й
цілої громади,бо отця Василя у Соколі люблять і поважають.

Після привітань, подарунків і многоліття було освячено
воду. А після водосвятного молебню священники,парафіяни
та гості свята хресною ходою вирушили до символічної мо-
гили борцям за волю України,де було відслужено заупокійну
літію в пам‘ять героїв Небесної сотні.

Пресслужба Мостиського благочиня

У ДЕНЬ ХРАМОВОГО СВЯТА
СОКОЛЯНИ ПРИВІТАЛИ ІЗ
ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНИЧОЇ

ХІРОТОНІЇ СВОГО МОЛОДОГО
СВЯЩЕННИКА
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Ознакою духовної зрілості
людини є її здатність упокорено
приймати волю Божу про себе.
Вірною ознакою того, що люди-
на – член Церкви Христової,
стає довіра людини Богові і тому
боголюдському організму, яким
є Церква. Така довіра – перший
ступінь віри, така довіра – знак
того, що сходження на гору
Божу розпочате, що людина
встала на важкий шлях якісної
зміни, зростання від раба при-
страстей до раба Божого, а там і
до друга Божого. Сама по собі
довіра – ще не віра, вона як би
стоїть на шляху до віри, вона ще
тільки до-віра, тобто щось пере-
дуюче вірі. Зрозуміло, що, не
здолавши першу сходинку, не-
можливо піднятися на другу, а
не навчившись довіряти Богові,
не можна стати християнином.

Нам іноді здається, що бути
християнином досить легко: по-
трібно ходити в церкву на не-
дільну службу, потрібно молити-
ся удома, потрібно читати Єван-
геліє і намагатися жити за запов-
ідями Божими – от і все. І дійсно,
це все. Але це “усе” – тільки за-
соби для досягнення мети. А
сама мета, як мені здається, –
надбання терпіння, набуття пев-
ної навички байдужого ставлен-
ня до радощів і скорботи, тобто
такого стану душі, такого влаш-
тування розуму, коли людина, яка
носить високе ім’я дитя Божого,
з однаковим добросердям пере-

ПОДВИГ ТЕРПІННЯ…

носить як печалі, так і радощі, що
посилаються їй Божественним
Промислом.

Кожному з нас відомо, що
“терпіти” радощі легко і при-
ємно. І кожен з нас знає, яка
буря почуттів здіймається в душі
у відповідь на несправедливі до-
кори, злі або глузливі слова, як
гірко і боляче переживати обра-
зу від близьких і улюблених. На-
решті, кожному з нас відомо, як
страшно, як тяжко, як гірко не-
сти скорботу небезпечної хво-
роби, коли вона тяжкою неду-
гою руйнує твоє тіло або тіло
рідної тобі людини. Саме в здат-
ності терпіти скорботу і пере-
віряється наша вірність Христу.

Були часи в історії Церкви,
коли християни відображали
свою вірність Богові кров’ю,
стаючи мучениками і сповідни-
ками віри. Були часи титанів
духу, які, залишивши свій чима-
лий маєток, йшли в пустелю,
усамітнювалися серед безжив-
них скель, щоб усіма своїми
думками кожну мить свого жит-
тя належати Богові, уподібню-
ючись Христу в подвигу само-
зречення. Коли сьогодні уваж-
но вдивляєшся у свою “христи-
янську” душу, з гіркотою і скор-
ботою не виявляєш там і сліду
тієї мужності, тієї рішучості, яка
одушевляла християн минулих
віків. Із сумною ясністю бачиш,
що немає у твоїй душі відваж-
ної готовності уподібнитися

купцеві, що шукає прекрасні
перлини, і віддати за право спад-
коємства Царства Божого усе,
що маєш (див. Мф. 13:45,46).

А коли так, чим врятуватися
нам, сучасним православним
християнам, які так розпещені
цивілізацією, що нам не лише не
винести життя серед мертвих
скель палестинської пустелі, але
і навіть проста відсутність гаря-
чої води в оселі, буває, здатна
вивести нас з душевної рівнова-
ги? Чим врятуватися нам, якщо
навіть думка про можливі муки
за віру, а вже тим більше про
пролиття крові за Христа приво-
дить нас у жах і ми з трепетом
повторюємо услід за Спасите-
лем: “Отче Мій! Якщо можли-
во, нехай обійде Мене чаша ця“,
– не вирішуючись, проте, про-
довжити: “втім, не як Я хочу, а
як Ти” (Мф. 26:39).

Очевидно, та і старцями виз-
начено, що християни останніх
часів врятуватися зможуть тільки
одним подвигом. І подвиг цей –
упокорене перенесення скорбо-
ти. Бо ніколи не понести муку
хресного подвигу тому, хто не в
змозі потерпіти щонайменшу
побутову незручність, кого будь-
яке різке і нелюб’язне слово по-
вергає в тяжку образу на весь
світ або принаймні на “наш важ-
кий час”. Можна подумати, що
для православного подвижника,
що добровільно йде за Христом,
бували колись часи легші! Ніко-
ли не стати врівень зі святими
тому, хто кожну свою недугу,
кожну болячку сприймає не як
дар Божий, посланий для нашо-
го вдосконалення, а як помсту
Небес за гріхопадіння і провину.

У цьому сенсі дуже показове
сьогоднішнє євангельське опові-
дання про скорчену жінку, яку
Господь наш Ісус Христос зустрів
в Єрусалимській синагозі. “Там
була жінка, що мала духа немочі
років вісімнадцять: вона була
скорчена і ніяк не могла випрос-

татись. Ісус, побачивши її, по-
кликав і сказав їй: жінко, ти
звільнена від твоєї недуги. І по-
клав на неї руки; і вона зараз же
випросталась і почала славити
Бога” (Лк. 13:11-13).

Уявіть собі, вісімнадцять років
упокорено і покірливо нещасна
хвора несла свій хрест. На той час,
коли Христос побачив її серед
Своїх слухачів у синагозі, Він вже
зцілив від тяжких страждань безліч
людей, Він вже зробив зрячим
того, хто народився без очей, Він
вже зробив диво зцілення великої
кількості немічних і недужих, при-
вернутих на берег Генісаретсько-
го озера звісткою про великого
пророка і лікаря. Чутка про Нього
давно вже досягла Єрусалиму, і
бідна зігнута жінка не могла не
знати, Хто перед нею! І проте, по-
думайте, жодних прохань, жодних
молитов, вона навіть не сміє, под-
ібно до своєї кровоточивої одно-
племінниці, продиратися крізь на-
товп, щоб відважно доторкнутися
до краю одягу Христового. Вона

покірливо і безмовно стоїть у
своєму куточку, вона без на-
рікань лагідно несе свій хрест,
свою скорботу, своє вже звичне
страждання. І не тому, що не
вірить у Спасителя. Якби так, тоді
і Він Сам, як колись у Каперна-
умі, нічого б не зміг зробити.
Вона вірить, але – мовчить, бо,
повторюю, упокорено і терпля-
че несе свою скорботу.

І це упокорене терпіння не
може залишитися непоміченим
і не нагородженим, як не зали-
шається в Бога марним жоден
духовний подвиг, бо, як пише в
“Одкровенні” святий апостол і
Євангеліст Іоанн Богослов, “і
витре Бог усяку сльозу з очей
їхніх” (Одкр. 7:17). Обітре Бог
всяку сльозу з очей того, хто
упокорено і лагідно несе хрест
свій тяжкою дорогою життя. Об-
ітре і утішить, бо, як Сам Він об-
іцяв усім нам, “хто витерпить
до кінця, той спасенний буде”
(Мф. 10:22). Амінь.

За матеіалами інтернет
ресурсів

«ТЕРПІТИ ОДИН ОДНОГО»У своєму посланні до Ефесян, ури-
вок з якого  читається  за літургією у не-
ділю 25-ту по П”ятидесятниці, апостол
Павло закликає нас бути терпимими
один до одного (Еф. 4:2). Проте він каже,
що терпіння наше має ґрунтуватися не
на зарозумілому презирстві, не на свідо-
мості переваги сильного над слабким,
праведника над грішником, віруючого
над невіруючим, а на любові, яка, за його
ж словами, «довготерпить, милосерд-
ствує… не заздрить, не вихваляється,
не пишається, не безчинствує, не шукає
свого, не гнівається, не замишляє зла»
(1Кор. 13:4,5). Апостол закликає жителів
Ефеса, а разом з ними і нас, до лагідності
і довготерпіння, вважаючи, що саме в
цьому і проявляється наша любов один
до одного. Та сама любов, без якої ніко-
му з нас Царства Божого не успадкува-
ти. Іноді здається, що Бог вимагає від нас
малого: допомогти тому, хто потрапив у
біду, перев’язати пораненого, дати шма-
ток хліба голодному. Ну, що ще? Мож-
ливо, вислухати того, хто скаржиться чи
втішити того, хто плаче. А потім думаєш:
але ж і голодного одним шматком не
наситиш і всі сльози світу разом не ут-
реш! І ніякого життя не вистачить, щоб
допомогти всім, хто потребує допомоги.

Як же бути? Як виконати заповідь
про любов до ближнього, коли ближніх
навколо – легіон? Адже буквально щод-
ня Бог ставить перед нами проблеми і
біди безлічі людей, і буквальне всі ці
нещасні мають потребу якщо не в хлібі
насущному, то, принаймні, у розумінні
і розраді. Чи в людських силах витрача-
ти себе на них так, як це робив мило-
сердний самарянин? Чи в змозі звичай-
нісінька людина до такої міри забути
про себе, про свої повсякденні справи і
турботи, щоб прийняти в душу свою
скорботу і страждання пораненого іно-
родця, чужака, іноплемінника? Чи не

тому пройшли повз нещасний і свяще-
ник, і левіт, що міра їх милосердя була на
той момент вичерпана? Адже буває стан,
коли не те, що на інших, на себе самого
сил бракує. От священику і левіту не вис-
тачило, і вони пройшли повз, як проходи-
мо і ми повз жебраків, повз п’яниць, що
валяються, повз безпритульних дітей.
Повз чужу біду, повз горе чуже. Прохо-
димо, бо знаємо: на всіх і кожного нас не
вистачить! Не вистачить дрібниці в кише-
нях, не знайдеться сил тягнути на собі всіх
цих нетверезих і немитих бомжів, а най-
головніше – не знайдеться душевних сил,
щоб відкрити свою душу, щоб витратити
час, щоб пожаліти всякого, хто цієї жа-
лості потребує!

Серце наше, оглушене потоками крові,
що ллється на телевізійних екранах, мозок
наш, понівечений повідомленнями про
жорстокі злочини, про масове знущання
з людської гідності і, нарешті, «про війни і
чутки про війни» (Мф. 24:6), – готові збун-
туватися і, здається, назавжди закритися
для всякого, хто посміє постукати в нашу
душу з проханням про милосердя. Куди
як простіше сказати собі: «Світ збожеволів,
і я в цьому безумстві участі приймати не
маю наміру, заткну вуха, заплющу очі,
зімкну вуста і свою душу рятуватиму, не
намагаючись вичерпати океан чайною
ложечкою!» Тим більше що стільки вже
раз «жебраки» виявлялися зовсім не жеб-
раками, а просто неробами і п’яницями, а

ті, хто настирно вимагає пильної уваги до
своїх так званих «духовних проблем», –
звичайними шахраями.

І от, не дивлячись ні на що, не зважаю-
чи на відверту брехню і зухвалу спекуля-
цію на тому доброму, що ще збереглося
в наших душах, забувши про уявне без-
глуздя якого б то не було творіння добра,
ми повинні пам’ятати, що ми – Христові,
і означає, за жодних обставин не може
бути скасована найголовніше умова на-
шого спасіння, яка ясно і недвозначно
сформульована в сьогоднішньому єван-
гельському читанні: «Люби Господа Бога
твого всім серцем твоїм, і всією душею
твоєю, і всією силою твоєю, і всім розу-
мом твоїм, і ближнього твого – як са-
мого себе» (Лк. 10:27). Любов до ближ-
нього вартує не лише важких душевних
зусиль, але і прямих фінансових витрат!
Так, як це не здасться комусь дивним або
навіть цинічним, любов вартує грошей, і
ті два динарії, які віддав добрий самаря-
нин готельному слузі, були не чим
іншим, як ціною жалості, ціною співчут-
тя, ціною любові до того, хто в цьому в
той момент мав потребу понад усе!

От що означає «поводитися гідно
звання, до якого ви покликані» (Еф. 4:1).
От що означає терпіти «один одного з
любов’ю» (Еф. 4:2), як нагадує нам сьо-
годні апостол Павло. Кожен з нас знає, як
це важко. Кожен з нас знає, як важко не
мимохідь, не на бігу, а серйозно прийня-
ти до себе в душу, у серце, у дім чужу
людину, бо платити за любов доводиться
не грошима навіть, а своїм спокоєм, здо-
ров’ям, навіть самим життям. Але в нас
немає іншого вибору, у нас немає і вихо-
ду іншого, чим хоч би спробувати жити
так, як заповідав Христос. Тому поста-
раємося хоч би пам’ятати про наш хрис-
тиянський обов’язок перед тими, кому
поранили тіло, і тими, кому згубили
душу, бо, забувши про них, ми втратимо
право на вічне життя. Амінь.

 За матеріалами інтернет ресурсів
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Дорогі во Христі, брати і сестри! Зі свято-
го Євангелія на нас споглядає Спаситель
світу, наш Господь Бог Ісус Христос. Він
споглядає і промовляє до нас Своє повчаль-
не, Божественне слово. І ми також дивимось
на Христа Ісуса та слухаємо Його. Поруч зі
Спасителем ми бачимо Його учеників, слу-
хачів, різних немічних, багатьох прихильників
Христових, так і багатьох недоброзичливців
та ворогуючих проти Нього. 

В такому стані  є світ, людство і сьогодні:
є щиро віддані Христу, є і спокусники та во-
роги. А найприкріше те, що і в православно-
му світі достатньо таких.

А сьогодні Євангеліє розповіла нам саме
про це. Якийсь законник, це учитель, вияс-
нювач Божого закону в ізраїльському народі,
приступив до Ісуса  і, спокушаючи Його, дав
запитання. На що с подівався законник, адже
Богом вже давно і все сказано про осягнен-
ня людиною спасіння, життя вічного і що по-
трібно чинити. Тут законника не цікавило саме
спасіння, а бажання показати себе перед
людьми мудрим, а Сина Божого зневажити.
Однак законник попав у свій капкан і був ви-
мушений визнати те, чого постійно навчав
людей. Визнав законник, що ради життя вічно-
го треба любити Бога і ближнього. Та, як
бачимо, зухвалості та спокусливості закон-
ника нема меж.

Законник висловлює не Боже повчання, а
свою людську і гріховну думку: «А хто мій
ближній?» Такої думки притримується бага-
то християн, навіть і православних.  Так хто
ж таки є наш ближній?  Можливо це ті, з яки-
ми ми живемо родинно, по сусідству, дружи-
мо, разом працюємо? Так, вони є ближніми
по розташуванню. Але насправді все люд-
ство складається із ближніх та рідних. Бо всі
люди походять від Адама і Єви, як тіло від
тіла, кість від кості, кров від крові. Всі ми є
творінням Божим. А найважливіше, найістот-
ніше є те, що всі ми є викуплені з неволі са-

Дорогі брати і сестри, 28-го листопада розпочи-
нається важливий період у житті православних хри-
стиян - Різдвяний піст. У цей час ми очищуємо свою
душу та готуємось до зустрічі Різдва Господа нашого
Ісуса Христа, Який заради нашого спасіння зійшов із
небес і став людиною.

Різдвяний піст триває сорок днів, останнім з яких є Свят-
вечір 6 січня. У народі цей піст також називають Пилипів-
кою, адже заговини припадають на день пам’яті святого
апостола Филипа. Він менш суворий, ніж Великий піст. Зро-
зуміло, що для дітей, немічних, вагітних і годуючих жінок,
тих, хто важко працює, з благословіння священника піст
може послаблюватися.

акож маємо пам’ятати: утримання від їжі без щирої мо-
литви та покаяння не принесуть духовної користі у нашій
підготовці до зустрічі Різдва Христового. Святитель Ва-
силій Великий розкриває значення посту, найперше, не як
обмеження, а як можливості для вдосконалення: «Піст за-
носить молитву до неба, стає для неї крилами до лету вго-
ру. Піст - матір здоров’я, вихователь молоді, окраса старців,
добрий супутник, вірний друг дому для подружжя». Тож на
наступні сорок днів варто поставити собі за мету, що гідно
боротимемось проти власних пристрастей та шкідливих
звичок, викорінюватимемо зі свого життя неправду й зло,
пробачатимемо образи. І головне завдання посту - зберег-
ти свої духовні здобутки та надбання і після нього, примно-
жити їх та надихати своїм прикладом інших.

Лише з чистими серцем і душею, оновленими у смиренні,
любові та терпеливості, зможемо у благословенні, в усій
повноті великої радості зустріти Народження Сина Божого.
Світлі думки, благі справи для наших ближніх, а також -
щире бажання якомога глибше пізнати Істину - це те, що
ми можемо принести у дарунок Божому Немовляті, Яке
Народжується для усього світу, а отже - для кожного із нас.
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ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

тани жертвою Сина Божого - Боголюди-
ною Ісусом Христом, нашим Господом. Це
у Христі всі ми Його брати і сестри,  брати
і сестри між собою.

У Христі Ісусі ми Його Тіло. Він нам
Голова. По одиноко ми є членами Його
Церкви, а разом з Христом, як Головою
Церкви, ми складаємо повноту Христової
Церкви.  А у Церкві Господній ніхто не
може мислитись як грішник, а тільки як
наслідувач Христа. Тож кожен християнин,
людина, кожен із нас має бути добрим,
милосердним, святим, бо таким є наш
Небесний Отець.

Тому, браття, як визнав законник, що для
зраненого розбійниками, ближнім був са-
марянин, чужинець, який змилосердився
над ним діяльно і матеріально, так і нам
треба шукати не хто мій ближній, а кому я
можу бути ближнім та послужити.

Тож  нераз стає болюче спостерігати як
наше християнське життя, парафіяльне
життя показує нашу фальшивість у відмові
послужити ближнім, парафії. А як ми не
задумуємось над своїми вчинками, слова-
ми. Бо те, що ми називаємо відвертістю,
прямотою, насправді є для інших спокусою
до осудження, до гріховності.

Нехай не буде так із нами. Тому про-
сімо у Бога духа покаяння, щоб у нашому
покаянні Святий Дух випалив нашу  фальш
та обдарував нас щирою, істинною любо-
в’ю до Бога і людей. А ця любов напов-
нить нас Божими любов’ю та милосердям.
Милосердя ж вчинить нас вибачливими, не-
злопам’ятними, доброзичливими, такими-
,які творять добро людям ділом, словом і
молитвою. А такий стан уподібнить нас
Богу, і станемо ми святі, бо святий наш
Господь Бог. І святий Бог кличе нас свят-
істю успадкувати життя вічне. Амінь.

Протоієрей Іван Владика


