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Управління та духовенство
Дрогобицько-Самбірської
єпархії  щиро вітає Вас з днем
тезоіменитства!

Ваше Високопреосвящен-
ство, Владико Якове! У цей
величний день, прийміть щирі
вітання від усієї повноти
Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Нехай всемилостивий
Господь завжди допомагає
Вам на шляху служіння Йому
й ближнім, щедро обда-
ровуючи Вас здоров’ям,
натхненням і силою,
терпінням, смиренням і
любов’ю. 

Нехай охороняє Вас Господь
у здоров’ї та благоденстві на
многії і благії літа.

Іспола еті деспота!

25 листопада 2016 року
відбулося урочисте відк-
риття квартири-музею
родини Івана Франка у
Києві та презентація
виставки картин Тараса
Франка. Освячення квар-
тири-музею здійснили
Високопреосвященнійший
архієпископ Дрогобицький
і Самбірський Яків та
секретар єпархії прото-

ієрей Андрій Безушко.
Цей музейний заклад створено в будинку, куди в 1949 році радянська

влада силоміць переселила родину Тараса Франка зі Львова. Музей
складається з двох залів, де містяться архівні документи, фотографії з
сімейного архіву. Тут розміщено меморіальну кімнату, де частково
відображено побут родини Тараса Франка, предмети інтер’єру, документи
та праці Тараса, Зіновії, Дарії та Роланда Франків. Також представлено
експозицію, присвячену дітям Івана Франка: Андрію, Петру, Тарасу та Анні,
життя яких пов’язане з Києвом.

У цій квартирі мешкала вся родина Тараса Франка, а також її відвідувала
дочка Івана Яковича – Анна Франко-Ключко. До 2015 року тут проживала
донька Тараса  Франка Дарія-Любомира, якій вдалося зберегти сімейні
рукописи та саму квартиру.

Більшість фотографій взято із домашнього архіву онука великого
Каменяра – Роланда. До речі, Роланд Тарасович Франко – єдиний прямий
нащадок цього роду. Нині він є головою правління Міжнародного фонду
Івана Франка та ініціатором Міжнародної премії імені І. Франка.

Іншою прикрасою музею стала експонована виставка художніх робіт
Тараса Франка (сина Івана Франка). Аматорський живопис автора – це
близько 380 робіт, створених упродовж 1931–1968 років, але у музеї
виставлено близько 30 картин різних періодів.  

Музей створено за ініціативи онука Івана Франка – Роланда, а
організатором заходу виступив Міжнародний фонд Івана Франка.

З благословення Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета,
владика Яків нагородив онука Івана Франка – Роланда Тарасовича, орденом
Христа Спасителя. Також Владика та секретар єпархії подарували музею
горщик землі з-під порогу батьківської хати Івана Франка.

Прес-служба єпархії
фото (Укрінформ)

8 листопада 2016 року, в день
вшанування пам’яті святого
великомученика Димитрія Солунського,
відбулось урочисте богослужіння з
нагоди храмового свята у військовій
частині А 3913 (12-та окрема бригада
армійської авіації) м. Новий Калинів
Самбірського району Львівської області.

Божественну Літургію відслужив
настоятель парафії святого рівно-
апостольного великого князя Воло-
димира УПЦ КП м. Новий Калинів
священик Ярослав Фабіровський у
супроводі церковного хору та парафіян.

Пам’ять святого великомученика
Димитрія Солунського щороку
молитовно відзначається новокалинів-
ськими авіаторами, адже святий
великомученик Димитрій вважається
їхнім небесним покровителем. Вій-
ськову каплицю на його честь було
урочисто відкрито й освячено у 2002
році в день пам’яті святого. З цього часу
біля неї відбуваються найголовніші події
життя частини: присяга, благословення
воїнів-миротворців, воїнів, які
відбувають у зону проведення АТО,
щоденні шикування та інші урочисті
заходи.

Вітаючи військових, отець Ярослав

ВІТАННЯ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ
ВЛАДИЦІ ЯКОВУ В ДЕНЬ ТЕЗОІМЕНИТСТВА

Чому багато людей не
дотримуються посту, запитуєте Ви.
Тому, що не знають плодів посту.
Органи охорони здоров’я нашої країни
повинні рекомендувати дотримання
посту в один голос із Церквою, тому
що піст приносить чудесні плоди, і не
тільки духовні, але й тілесні. На доказ
цього можна навести безліч
прикладів, але я затримаюся на
одному з недавніх.

Ось що пише якась вдова з Бечея: «Я
почала постити торік на Трійцю. Так я
вирішила: якщо вже ходжу до церкви й
молюсяФ Богові, то треба й постити.
Поки був живий чоловік, ми не знали
посту й часто хворіли. Ніколи не було
такого, щоб були здорові обоє: то один
у ліжку, то інший. Так і прожили все
життя. Я завжди була роздратованою,
найменша дрібниця викликала в мене
гнів. Мене мучили страхи. Я боялася
всього, навіть власних думок і
передчуттів. З тієї пори, як почала
постити (ось уже рік пройшов від того
дня Трійці), я спокійна, у душі радість і
в тілі легкість. Ні на що не ображаюся,
ні на кого не серджуся. А в душі моїй

ПРО ПЛОДИ ПОСТУ

звучать церковні пісні й молитви. Сни
світлі й благодушні. Зараз я мешкаю у
своєї забезпеченої подруги, але
відчуваю, що увесь світ належить мені.
Я зовсім здорова, хоча стара, нічого не
боюся, навіть смерті. У мене тільки одне
непереборне бажання — бажання тиші,
посту і молитви: у них я находжу
повноту щастя».

Так про себе пише стариця з Бечея. І
своїм досвідом вона підтверджує нам
євангельське вчення й багатовіковий
досвід Церкви.

Святитель Миколай Сербський

ВЛАДИКА ЯКІВ ОСВЯТИВ МУЗЕЙ-
КВАРТИРУ ІВАНА ФРАНКА У КИЄВІ

СВЯТИЙ ДИМИТРІЙ – ПОКРОВИТЕЛЬ
НОВОКАЛИНІВСЬКИХ АВІАТОРІВ

наголосив на тому, що «святий
великомученик Димитрій Солунський,
будучи офіцером римського війська,
керівником великого військового
підрозділу, постраждав за віру й
Батьківщину близько 306 року. Його
жертовний подвиг вчить нас бути
сміливими й мужніми у вірі й понад усе
любити Бога і ближнього, бути добрим
християнином, вірним сином свого
народу. Адже християнин – це той, хто
готовий повсякчасно воювати з собою,
зі своїм гріхом, шукати найперше
Царства Божого. І приклад земного
життя великомученика Димитрія
відкриває нам дорогу до життя
небесного».

Після Служби Божої отець
Ярослав виголосив многоліття воїнам,
усім захисникам України та звершив
чин малого освячення води, якою
окропив особовий склад.

Прес-служба відділу духовно-
патріотичного виховання

у зв’язках із Збройними Силами
та іншими військовими
формуваннями України

Дрогобицько-Самбірської єпархії
УПЦ КП
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6 листопада 2016 р., у 20-
ту неділю після П’ятдеся-
тниці, Високопреосвящен-
нійший Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський,
прибув до міста Миколаїв
(районний центр), де у храмі
Різдва Пресвятої Богородиці
очолив недільне Богослу-
жіння. На порозі храму, із
вітальним словом, владику
зустрів настоятель храму
прот. Ігор Ляхович.

Після Євангелія владика
Яків виголосив проповідь, в
якій сказав: «У сьогоднішній
день ми сподобились вислухати
притчу про багача і Лазаря, в
якій висвітлюється безтурботне
та розкішне життя одного, і
бідне та нещасне життя іншого.
Але прийшла смерть, завер-
шилось все те, що було тут у
тимчасовому існуванні. Зі слів
притчі зрозуміло, що не
багатство є причиною страж-
дань багача, а спосіб його
життя, невміння розпоряд-
жатися тим добром, яке було
дане йому Богом. Але й не

8 листопада 2016 р., у день
пам’яті святого великому-
ченика Димитрія Солунського,
Високопреосвященнійший
Яків, архієпископ Дрогоби-
цький і Самбірський, завітав з
архіпастирським візитом до
села Подорожнє Стрийського
благочиння, де у храмі
Богоявлення ГосподФнього
очолив святкове Богослужіння.

На порозі храму, із
вітальним словом, у націо-
нальних одностроях архієрея
зустріли маленькі діти. Зі
словами привітання до владики
звернувся настоятель храму
прот. Михайло Ясмельницький
і попросив його благословити
усіх вірян та помолитися за мир
і спокій в Україні, а також на
парафії.

Владиці Якову співслужили:
прот. Йосиф Дорошевич (декан
Стрийського благочиння),
настоятель храму прот. Михай-
ло Ясмельницький, прот.
Ярослав Венгрин, прот. Ігор
Будзан, прот. Василь Ціздин,
свящ. Миколай Венгрин.

Після Євангелія владика

12 листопада у 184-му
Навчальному центрі Ака-
демії сухопутних військ
імені гетьмана Петра
Сагайдачного 250 військо-
вослужбовців контрактної
служби склали присягу на
вірність українському
народу.

Новообранців привітав
капелан Навчального центру
священик Святослав Юрків,
настоятель парафії Святої
Тройці с. Старичі. Бажаючи

До Дрогобицько-Самбірської єпархії
приєдналась парафія УПЦ МП

На прохання релігійної
громади Архістратига Божого
Михаїла села Карпатське,
Турківського району, 18
листопада 2016 року, в
єпархіальному управлінні
Дрогобицько-Самбірської
єпархії відбулася зустріч
архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова з
представниками церковної
громади.

В ході зустрічі парафіяни
висловили своє бажання вийти із
складу УПЦ Московського
Патріархату та увійти до складу
Української Православної
Церкви Київського Патріархату.

На основі поданих прохань,
відповідним архієрейським
рішенням, громаду храму
Архістратига Божого Михаїла
села Карпатське було прийнято до
складу Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Також парафіяни храму
запросили владику на недільне
Богослужіння.

20 листопада 2016 року, у 22-
гу неділю після П’ятидесятниці,
Високопреосвященнійший Яків
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський, на запрошення
парафіян, завітав з архі-
пастирським візитом у величну
святиню сала Карпатське.

На порозі храму, із вітальним
словом, архієрея зустріли
маленькі діти. Варто відзначити
що вітання дітей звучало під
провокативні вигуки малесенької
групки людей, які намагалися

спровокувати конфлікт, проте у
них це не вийшло. Архієрей
спокійно зайшов у храм та
велично розпочав недільне
Богослужіння.

Владиці Якову співслужили:
протоієрей Михайло Купців,
ієрей Михайло Купців,  
протодиякон Іван Березовий.

Після Євангелії владика Яків
виголосив проповідь, в якій
наголосив, Христос навчає нас
бути мужніми і терплячими, не
зневірюватися і боротися до
кінця. Він навчає пам’ятати, що
після 12-ти років безнадійного
лікування може прийти
видужання. Він показує, що
навіть примара смерті відступає
перед силою Того, Хто прийшов
нас усіх врятувати від смерті.

На завершення Владика

подякував парафіянам за
прийняте виважене рішення а
також висловив сподівання, що
процес такого масштабного
об’єднання, який розпочався,
призведе до постання Єдиної
Української Помісної Право-
славної Церкви.

Також Владика Яків висловив
слова подяки правоохоронним
органам та учасникам АТО, які
долучилися до підтримки
правопорядку на території храму.

Примітка: Єпархіальне
управління відзначає - дана
парафія юридично знаходилась у
складі УПЦ КП, використання
храму Українською Православ-
ною Церквою МП було
незаконним.

 Прес-служба єпархії 

АРХІПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
У РАЙОННИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВ

бідність, яка була у Лазаря, є
необхідна для осягнення
вічного блаженства, а сми-
рення і терпеливість»

В цей Святий день владика
Яків рукоположив у сан
священика диякона Бориса
Ляховича, сина настоятеля
храму.

Після відпусту прот. Ігор
Ляхович подякував владиці за Його
святі молитви, за доброту та любов,
та попросив і надалі молитись за
ввірену йому духовну громаду та
весь український народ.

Богослужіння закінчилося
уставним многоліттям.

Прес-служба єпархії

Присяга військовослужбовців

солдатам міцного здоров’я і
духу, молились до Бога,
щоби благословив молоде
поповнення Збройних сил
України та усіх воїнів –
наших захисників. Благос-
ловення супроводжувалось

окропленням святою водою.
Життєвий шлях свяще-

ника та військового поєднує
спільне слово – «служіння».
Священик служить Богу і
для людей, а солдат – народу,
для якого присягав. Спіль-
ним тут є всеціла віддача не
просто обраній справі, а меті
цього служіння. Нехай же
Господь береже усіх нас і
сприяє нашому служінню
перед Ним.

Прес-служба єпархії

У 21-у неділю після П’ятидесятниці священик
Святослав Юрків, настоятель парафії Святої Тройці с.
Старичі, відвідав військове містечко «Старий штаб»
на Яворівському полігоні.

Під час зустрічі спілкувались про духовні проблеми
нашого суспільства. Їх непросто подолати на загальному
рівні, а почати з себе і своєї сім’ї – обов’язок кожного
християнина.

У холодному наметі підносили теплі молитви за родини
військовослужбовців, за тих, які перебувають в зоні
проведення АТО, а також за дітей сиріт, за яких в цей день
молиться вся Україна.

Прес-служба єпархії

ВІЗИТ
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІЙШОГО
ЯКОВА ДО СЕЛА ПОДОРОЖНЄ
СТРИЙСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Яків виголосив проповідь, в
якій наголосив, що святий
великомученик Димитрій
Солунський Мироточивий є
одним з найбільш шанованих
святих не тільки в Україні, але
й усьому світі. Він разом з
мучеником Нестором, є тими
живими прикладами непохи-
тної віри і стійкості в часи
переслідування. У всі часи
християнства така віра допо-
магає пережити озлобленість
світу цього та в тій злобі і
переслідуваннях виконати
Христову заповідь любити
один одного.

Після відпусту владика Яків
нагородив церковними нагоро-
дами та благословенними
грамотами активних діячів
парафії, а саме: Ярич Романа
Михайловича та Штинду
Любомира Йосиповича орде-
ном Покрову Пресвятої Бого-
родиці, а також благосло-
венною грамотою  нагородив
церковний комітет.

Після богослужіння заспіва-
ли уставне многолітня.

Прес-служба єпархії

Недільна зустріч
з військовослужбовцями
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21 листопада християни відзначають Собор
Аристратига Михаїла, ім’я якого означає «хто як
Бог?» або «хто рівний Богові?». Він є вождем небесних
сил, тому і носить чин Архистратига, тобто
воєначальника сил Господніх.

Щорічно, у цей величний день волощани святкують
храмовий празник. Величаво проведено це святкування
у Волощі цього року. З нагоди празника було запрошено
чимало священиків: секретар єпархії о. Андрій Безушко,
декан о. Ігор, о. Іван з смт. Підбуж, о. Любомир з с.
Монастирця, о. Федір із Сторони, о. Миколай зі с.
Смільна, о. Степан із с. Гаї, о. Петро з м. Трускавця, о.
Олексій з м. Борислава. Прибуло багато гостей, парафіян,
представників керівних структур влади.

Очолив святкову літургію секретар єпархії о. Андрій,
який зумів кожне слово богослужіння донести до сердець
прихожан.

Святкову проповідь виголосив о. Степан Мотичак.
Його мова була проста, невимушена, але насичена
афористикою, цікавими думками. У повчальній проповіді
було багато мудрості. Усі прихожани уважно слухали
настанови проповідника.

Після закінчення святкової Літургії духовенство, гості,
усі прихожани церкви Святого Архистратига Михаїла
вітали свого пароха протоієрея Святослава Маличковича
із  40-річним ювілеєм, який заслужив великої поваги у
своїх парафіян. Події життя нашого духовного отця
насправді продиктовані Божим милосердям і благодаттю.
Дорогу життя священнослужителя призначив йому
Всевишній.

Де гори і кручі, ліси і поля,
Лежить собі мирно село Сторона.

Сади тут квітучі, родюча земля
І річка чистенька, джерельна вода.

Цвітуть тут ромашки і сині волошки,
Лихих тут людей нема ані трошки.

Тут люди трудящі, розумні і щирі,
В любові бажають жити і в мирі.

Сторона… Тихий, милий і райський куточок
на Землі з красивими краєвидами, багатий
культовими спорудами, щедрими, мужніми,
талановитими, боголюбивими людьми, які вміють
цінувати гідність і свободу. Які можуть
пожертвувати свій час, кошти, фізичну силу для
блага нашого села. Яскравим прикладом цього є
подія, яка відбулася 21 листопада 2016 року в селі
Сторона, що на Дрогобиччині. У цей святковий
сонячний день, благословенний хорошою
погодою самими небесами, було відкрито
меморіальний комплекс, у складі якого є статуя
Архистратига Михаїла і його Небесної сотні,
Алея слави, могила жертвам комуністичного
терору 1940-1941 рр., фонтан.

 На це дійство зійшлося кілька сотень людей.
Було запрошено багато поважних гостей,
представників громадських організацій. Почесне
право відкрити пам’ятник надали активним
учасникам Революції Гідності та АТО Кундику
Степану – жителю нашого села, парамедикові
Ярославу Регею та знаменитому художнику-
волонтеру Левкові Скопу.

Парохи о. Федір Гудзар (УПЦ КП) та о. Тарас
Сенюра (УГКЦ) у супроводі церковного хору
УПЦ КП церкви Свт. Миколая відслужили
поминальну панахиду Небесній Сотній та
освятили статую Архистратига Михаїла і
пам’ятну могилу жертвам комуністичного терору.
Вони ж виголосили палкі проповіді, закликаючи
не забувати цих молодих хлопців-героїв, які
віддали своє життя на Майдані та полягли на сході
України, захищаючи наш мирний сон, нашу
дорогу Україну. Отці закликали молитися за мир
і спокій на рідній землі, за єдність між людьми.
Слухаючи палкі, щирі промови отців, люди
мовчки витирали сльози.

Захоплююче виступили учні недільної школи
під керівництвом Кузів Олени Василівни. Діти
цитували вірші, виконували пісні про Україну.
Зачитав свою поезію про події на майдані та на
сході України наш односельчанин Гірчак Василь

Ювілейне святкування у с. Волоща Дрогобицького благочиння

Блаженний день, коли зробив він вибір служити людям
і присвятив себе:

Нагодувати їх духовним хлібом,
Зерно в душі посіяти святе.
Він особливий трудівник у Бога.
Він вибраний із тисячі один,
Щоб показати людям ту дорогу,
Яка веде в Новий Єрусалим.
Отець Святослав – енергійна та небайдужа людина

до будь-яких подій, що відбуваються в нашій країні.
Кілька разів перебував у зоні АТО із захисниками
Вітчизни. Кожне свято, жодна, бодай незначна подія, не

залишається поза увагою нашого пастиря. Скільки у
ньому оптимізму й завзятості, відповідальності перед
собою і людьми. Будучи парохом церкви гуртує своїх
парафіян у міцну громаду, залишаючись у ній нарівні з
усіма. Воістину є ким пишатися волощанам, за кого
радіти.

Народна мудрість гласить, що в житті, як на довгій
ниві, усе буває, але на ниві о. Святослава лишень
добротна золота пашниця, з якої люди черпають корисну
духовну поживу. У житті важливі не літа людини, а що
дає людина для народу.

Щиро від душі привітало о. Святослава із 40-річчям
усе духовенство, яке прибуло на святкування, гості та
школярі волощанської школи, дорога дружина, діти та
маленька онучка Софійка.

З вітальним словом виступив канцлер Дрогобицько-
Самбірської єпархії о. Андрій та декан о. Ігор, які
побажали о. Святославу міцного здоров’я, радості,
Господньої ласки на многії і благії літа. А церковний хор
під керівництвом регента Андрія Нечипора урочисто та
піднесено заспівав: «Многії літа».

Усі парафіяни з с. Волоща сердечно вітають свого
настоятеля о. Святослава із 40-річчям.

За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім
Ми дякуєм Богу, що Ви, отче, у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Софія Нечипор,
вчителька української мови та літератури,

парафіянка храму Св. Михаїла с. Волоща

ЗНАМЕНИТА ПОДІЯ В СЕЛІ СТОРОНА

Васильович.
Зі словами подяки про пам’ять героїв

звернулися рідні героя Небесної сотні Богдана
Вайди, учасник Революції Гідності та АТО
Максим Перев’язко.

Наш земляк, старожил, ветеран національно-
визвольної боротьби, Микола Якович Петрущак
у своєму виступі подякував хлопцям-активістам
за таку чудову плідну працю, вкладену в цей
комплекс. Поділився своїми спогадами про
національно-визвольний рух у нашій місцевості
та про історію пам’ятної могили жертвам
комуністичного терору. Звернувся із закликом до
молодого покоління пам’ятати про подвиги героїв
борців за волю України.

З вітальним словом до чисельної громади
звернулися голова Дрогобицької районної
державної адміністрації Володимир Шутко,
голова Підбузької селищної ради Марія Куцір. У
своїх виступах вони подякували громаді села за
таку працю.

Високо оцінив роботу хлопців-активістів
художник Левко Скоп,  їх наполегливість,
творчість. Він поділився своїми спогадами про
події на майдані та волонтерські дії в АТО.

Ідея створити цей меморіал виникла в: Миколи
Мицака, Василя Сабата, Андрія Левицького, Івана
Якуца, Андрія Мицака, Миколи Юськіва та
Володимира Троцюка. Андрій Левицький
намалював ескіз меморіального комплексу,
виготував скульптуру-статую Архистратига
Михаїла. Ця статуя означає перемогу добра над
злом, правди над брехнею. В пам’ять Небесній

сотні створено Алею
слави – висаджено сто
дерев. Фонтан – символ
очищення життя від
бруду, лихого, зла. Могила
– згадка про вшанування
пам’яті жертвам
комуністичного терору
1940-1941 років.

Меморіал створений за
кошти засновників,
фінансово підтримали
близько десятка жителів
нашого села, двоє лікарів
Підбузької районної
лікарні, заробітчани, які
працюють у Чехії.

Трудились над створенням комплексу більше
десятка місцевих жителів, які незважаючи на
погодні умови працювали над естетичним
оформленням комплексу.

Були тертя, незгоди й непорозуміння.
Та ви здолати все змогли.

Бо всі ви вірили у Бога і у правду,
І впевнено до перемоги йшли.

Ви не зважали на погоду й перепони,
І працювали мовчки до кінця.

Допомагали вам Бог і добрі люди –
Великою підтримка ця була.

І от, звершилось, – на постаменті
Стоїть Архистратиг наш Михаїл,

Піднявши вгору меч вогненний,
Над головою в нього – німб.
Він, наче, всіх нас захищає

Від зла, нечистих сил і від біди.
І пам’ятати закликає за тих,

Що на майдані полягли.
Він закликає нас єднатись,

Бо гуртом легше труднощі долать.
Робити добре діло, зло перемагати
І працювати на благо церкви і села.

Ця знаменита подія стала доказом того, що в
селі живуть творчі, талановиті, боголюбиві люди,
які вміють цінувати подвиги героїв, прагнуть
зробити наше життя кращим. Вони, не жаліють
ні коштів, ні здоров’я, ні часу, працювали на благо
села. І парафіяни нашої церкви можуть по праву
гордитися такими людьми, бо вони заслуговують
на подяку, повагу і підтримку.

Оксана Левицька
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Історія парафій становить одну із важливих
складових мікроісторичних студій. В перекладі з

грецької слово «парафія» означає «біля дому» («рбсЬ» –
 «біля»; «п6кпт» – «дім»), мається на увазі об’єднання

спільноти вірян навколо храму. На основі архівних
джерел представлено короткий нарис історії парафії

Собору Св. Йоана Хрестителя, в тому числі церкви, яка
була і залишається центром громади селища Підбуж.
Перші письмові згадки про існування в Підбужі

православної парафії можна знайти в документах XVI ст. В
цей час село входило до складу Самбірського староства, та
було одним із багатьох «королівських» сіл, тобто тих, які
належали до маєтностей польського короля. У поборовому
реєстрі (тобто документі-реєстрі грошових податків
населення) Руського воєводства за 1515 р. зазначається і про
священика, а відповідно і є свідченням про існування в селі
православної парафії. Згадується про місцевого пастиря і в
люстрації (документі-реєстрі королівських маєтностей) за
1565-1566 рр. Як і місцеві селяни настоятель місцевого храму
сплачував з «церковної» землі та господарства податки. Про
заможність та доволі-таки великі «церковні» посілості
свідчить той факт, що він платив таку ж суму податку як і
солтис. Крім того, отець мав привілей (королівський
документ) на утримання «Зарічного» дворища, тобто
окремого господарства. Про доволі-таки значний розмір
земельних угідь підбузького пароха зазначається у
поборовому реєстрі за 1589 р. Станом на цей час, він володів
одним ланом землі, що дорівнює 17-24 гектарам.

Серед нечисленної кількості джерел з історії парафії XVI–
XVII ст. збереглась ікона Св. Миколая з двома житійними

сценами другої половини XVI ст., яка сьогодні знаходиться
у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.
Окрім Св. Миколая, якого зображено у фронтальній поставі,
обабіч ніг святителя подані дві житійні сцени – порятунок
потопаючого Димитрія та порятунок корабля від потопу.

Свідченням функціонування парафії у XVII ст. є відомості
про одну із даровизн, тобто пожертву, до храму Собору св.
Йоана Хрестителя. Зокрема, у 1611 р. Лаврентій (вірогідно
мешканець Підбужа та парафіянин церкви) придбав у Василя
з Дрогобича Устав чи Типікон (одна із богослужбових книг).
На купленій книзі було зроблено дарчий запис, іншими
словами словесно затверджено пожертву книги Лаврентієм
до церкви у Підбужі. Як мовиться у записі здійснено було
таку пожертву, щоб у цьому храмі молилися за його сина
«небожчика» Якова, за його «душевное спасенїє», а також і
за «телесноє здравїє» та відпущення гріхів дарувальника,
тобто Лаврентія. Сьогодні цей Устав зберігається у Бібліотеці
національної академії наук Румунії у Бухаресті.

Зрештою це була не єдина книжкова пожертва парафіян
до храму. Жертвували й інші богослужбові книги. Даровизни
саме літургійних книг, за допомогою яких здійснювалось
священнодійство, відправлялась Божественна Літургія чи
інші богослужіння, робило особливо богоугодною пожертву
та підвищувало особисту співучасть особи та родини того,

«СТАРА ЦЕРКОВЦЯ МІЖ ЛИПАМИ»:
до історії парафії Собору Св. Йоана Хрестителя у Підбужі (XVI-XIX ст.)

хто здійснював таке дарування. Тим більше, зазвичай, на
таких богослужбових книгах містились записи імені особи
дарувальника, інколи і його родини. Це в свою чергу було
виявом «побожності» парафіянина, а здійснення таких
пожертв вважалось «престижним» та богоугодним вчинком.

До сьогодні в храмі Собору св. Йоана Хрестителя
зберігається Євангеліє з початку XVIII ст. Це коштовно
оздоблений примірник 1704 р., виданий в друкарні відомого
тогочасного церковного благодійника – Львівського
Ставропігійного братства. У 1753 р. дане Євангеліє було
подароване та очевидно зберігалось у храмі Богоявлення
Господнього у селі Підмонастирик, про що свідчить запис
на перших аркушах книги. Лише згодом, невідомо коли саме
і як, книга потрапила до підбузької церкви, де знаходиться і
по сьогодні. Варто зазначити, що у Національній бібліотеці
у Варшаві зберігаються ще дві рукописні богослужбові книги,
які походять з підбузької церкви. Зокрема Тріодь Постова
1575-1600 рр. та Октоїх і Устав з XVII ст.

У XVIII ст. на території села існувало дві парафії – горішня
та долішня. Кожна із церковних громад мала окрему церкву
із однаково посвятою – Св. Йоана Хрестителя. У 1737 р.
підбузькій парафії було надано презенту (документ, який
засвідчував поставлення духовної особи на парафію), якою
підтверджувались церковні маєтності (документ зберігається
в Архіві давних актів у Варшаві). Під час візитації парафії у
1780 р. (документ зберігається у Державному архіві в
Перемишлі – далі APP), про горішню церкву зазначено, що
вона стоїть «на доброму фундаменті [проте] над хорами діри
прогнилі ... підлога частково кам’яна, частково дерев’яна...
а цвинтар оточений частково камінням, частково
парканом». Натомість долішня церква була з трьома куполами
і «зверху трохи побита ... посередині знищена ... попсута
дерев’яна підлога». В церквах були всі необхідні богослужбові
книги, окрім Ірмолоя, відповідно існувала можливість
провадити повноцінне богослужбове життя.

Станом на 1766 р. у 83 селах Самбірської економії було
90 церков із 126 священиками. Два із них служили на парафії
у Підбужі. Зокрема у 1768 р. це були брати Іван та Василь
Кецило. В останній чверті XVIII ст. до парафії належали
близько 830 прихожан, що становила майже 90% всіх
мешканців села. Крім осіб «грецького» віросповідання, ще
було 90 осіб римо-католицього та 22 юдейського.

З останньої чверті XVIII ст. відомі імена настоятелів
парафії Собору св. Йоана Хрестителя. Про них записано у
Пом’янику священиків. Після вже згадуваних отців Івана та
Василя Кецилів, до 1779 р. (невідомо з якого саме року)
місцевим парохом був Василь (Кирило) Корчинський, який
упокоївся 5 січня 1779 р. Впродовж 1779-1787 років парафію
очолював Василь Маланкевич, який також помер у січні, а
саме першого числа. Про городи та господарства отця Василя
зазначено у Йосифінській метриці (загальний державний
детальний опис всіх земель Австрійської держави з 1787 р.).
Зокрема про будівлю, в якій жив отець, зазначено без зайвих
описів – «халупа». Лише п’ять років настоятелем парафії був
о. Іван Корчинський (1787-1792 роки). Про отця Івана, у
ревізії персонального стану духовенства Мокрянського
деканату 1790 р. (документ з APP), зазначено, що він не
займався катехизацією. У 1792-1807 рр. підбузьким парохом
був о. Іван Винницький, який хоча і не мав «додаткових
освітніх компетенцій», проте був добрим літургісантом (за
даними ревізії 1802 р.).

Серед семи настоятелів парафії Собору св. Йоана
Хрестителя у ХІХ ст. варто зазначити про о. Івана Ланкевича.
Отець Іван служив місцевій громаді впродовж 41 року!, а саме
з 13 липня 1832 року до своєї кончини 20 серпня 1873 року.
Народився він у 1801 році, був рукоположений (висвячений
на священика) у 26 років, тобто у 1827 р. Отець Іван служив
на парафії у Підбужі, будучи вдівцем. Про високий статус
українського (руського) священника (йдеться про о. Івана
Ланкевича) в тогочасній поліконфесійній та багатоетнічній
громаді Підбужа свідчить третій номер (зі 162) у списку
виборців села під час виборів до Галицького сейму у 1870 р.
(документ зберігається у Національному архіві в Кракові).

Період ХІХ ст. в історії парафії – час активізації
парафіяльного життя. В перших десятиліттях цього століття,
а саме до 1828/1830 р., було збудовано муровану церкву
терезіанського типу, яка є окрасою селища і по сьогодні. Для
зведення нового храму були вагомі причини, насамперед
руйнування старої дерев’яної. Про «незадовільний» стан
церковної будівлі зазначається в описі храму за 1804 р.:
«Долішня парафіяльна церква під титулом св. Йоана
Хрестителя [є] з дерева. Мурована [церква стоїть] на
фундаменті з каменю, знаходиться на землі [у власності]
громади. [За типом будови] старосвітська, під ґонтовим
дахом разом із дзвіницею, але через свою старість занепадає
… навколо [церкви] цвинтар, [який] оточений кам’яним
парканом…».

Доповнюють відомості про вигляд та розташування храму
св. Йоана Хрестителя на початку ХІХ ст. і спогади тогочасних
осіб. Зокрема про місцеву парафіяльну «руську» церкву
згадував у своїх мемуарах уродженець Підбужа Юзеф Дітль
– один з найвідоміших «польських» лікарів ХІХ ст. Зокрема
у своїх спогадах він згадував про «стару церковцю між
липами». Варто зазначити, що липові дерева оточували церкву
до початку ХХІ ст.

У 1890 р. до Підбужа була перенесена церква збудована у
1722 р. – храм Преображення Господнього, який і по сьогодні
знаходиться в горішньому кінці селища. Окрім двох храмів,
станом на 1877 р., були ще 4 каплиці, про які зазначається у
шематизмі Перемиської єпархії.

У ХІХ ст. парафія у Підбужі налічувала понад півтори
тисячі парафіян. Цікаво, що у шематизмах окремо
записувалась кількість парафіян нижньої (долішньої) та
верхньої (горішньої) частин села. Наприклад, якщо станом
на 1831 р. більше парафіян було в долішньому кінці (а саме
911 і 633), то у 1842 р. кількісно переважала церковна громада
у горішньому кінці села – було 822 і 723.

9 червня 1852 р. парафію у Підбужі візитував тогочасний
перемиський єпископ Григорій (Яхимович), як записано у
газеті «Зоря Галицька» (Ч. 67): «Въ Подбужи, яко въ
послcдной стацїи каноническаго посcщенїя, собралися дня 9
Червня кондеканалныи священникы... [єпископ] поручали
особливо объучанїє молодежи въ церкви…».

Одним зі свідчень доволі-таки активної діяльності парафії
було функціонування в ній ще з 1820-х років тривіальної
школи. З понад 20 парафій Мокрянського деканату, до складу
якого входила церковна громада у Підбужі, школи були лише
у 8 селах. Крім того, відомо, що у 1830-х роках така школа
була утраквістичною, тобто двомовною. Відомі й імена
учителів цього часу, ними були «доктор» Михайло Селецький,
а з 1836 р. – Іван Карпінський, Під керівництвом останнього
у 1849 р. навчались 33 учні. Існував на парафії і парафіяльний
уряд (церковний комітет), який мав власну печатку.

Отже, достовірні письмові згадки про існування у Підбужі
церковної парафії збереглись з початку XVI ст. До останньої
чверті XVIII ст. було дві парафії з окремими церквами та
священиками – горішня та долішня. Впродовж ХІХ ст.
відбувалась активізація парафіяльного життя – будівництво
мурованої церкви, розпочала діяльність школа, привезено
храм Преображення Господнього. Сприяли активному
парафіяльному життю в цей час місцеві парохи особливо Іван
Ланкевич, який був душпастиром більше сорока років.

Іван Альмес
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В житті та історії людського роду простежується
воля Божа. Вона блага і бажає всім спасіння. Воля Божа
немінлива. Адже все у світі відбувається за промислом
Божим. У промислі Божому нема приречення, а є Боже
передбачення людських дій, вчинків.

Відомо, що людська діяльність впливає на подальше
життя, як окремої людини, так і на подальший хід
історії людства. Інколи окремому суспільству, а то і
всьому світовому, видається, що воно невідворотно
котиться у загибель. Бо є такі люди, які впевнені у своїй
правоті та вважають свої дії доцільними. А особливо
гірким буває становище, коли у суспільстві починає
панувати гординя і зухвальство.

Але Божий промисел це все передбачив і Бог легким
втручанням виправляє ситуацію. У Божому втручанні
нема насилля над людьми, Бог не заставляє нікого
якоюсь жорстокою дією перемінити себе, свої вчинки.
Адже Бог не втручається у життя окремої людини чи
суспільства, роду людського, якщо того не попросить
людина, суспільство. Тому, буває, вистачає молитви
одного, чи двох праведників, щоб за Божим промислом
у житті всього роду людського все налагодилось. Тоді
знову все співдіє на благо, на спасіння.

І в цьому не треба шукати свідків, бо кожен істинно
православний християнин є цьому свідком. Це у нас
діє промисел Божий нам на спасіння, на благо. А
вчинив це благо спасіння Син Божий, Господь Бог Ісус
Христос. Це Він ради нашого спасіння, будучи
Істинним Богом, принизив Себе, зодягнувшись у лоні
Своєї Матері, у Преблагословенній Приснодіві Марії,
у нашу людську природу, тіло. А ця Преблагословенна
Діва була виблагана праведними Якимом та Анною.
Народження дитини Анною, яка була неплідною,
подружжя сприйняло, як Боже благовоління до них,
як розрішення бездітності, як звільнення від насмішок
і зневаги. А насправді їхня праведність перед Богом
дала Йому можливість підняти упалий рід людський
із глибини гріха, звільнити людей від кайданів сатани.
Колись осміяних та зневажених сатаною, – привести
до слави Дітей Божих.

Наслідки молитви Якима й Анни у праведності
відображені Православною Церквою у святах  Анни,
коли зачала Пресвяту Богородицю та Введення у храм
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви
Марії.

Так хто вони, батьки Преблагословенної Діви Марії,
що ж це за праведність їхнього життя, яка дала Господу
Богу підставу розпочати кардинальне спасіння роду
людського?

На основі Святого Письма та Святого Передання
відомо, що батьки нашої Владичиці і Богородиці –
Яким й Анна. Яким походив з роду царя і пророка
Давида, Анна – зі священичого роду Аарона. Вели вони
благочестиве життя. Матеріально були забезпеченими.
Мали оселю в Єрусалимі та будинок в Назареті
(Галилея) і господарство. Свої прибутки праведне
подружжя ділило на три рівні частини. Одну частину
завжди давали на Єрусалимський храм, одну
роздавали бідним, третю частку використовували на
ведення господарства і на свої потреби.

Яким й Анна мали любов між собою та до людей.
Їхнє благочестиве життя було наповнене духовною
радістю. Та інколи ця радість потьмарювалась
людськими пересудами через їхню бездітність. Самі
ж Яким й Анна не переймались своєю бездітністю, бо
сприймали це, як Боже попущення на випробування
їхньої праведності, благочестя.

Але люди в своєму розумінні є різними. Так багато
хто вважав, що Бог бездітністю карає Якима й Анну
за якісь затаєнні ними гріхи. Часто доходило до
відвертих насмішок, дошкулянь, а то і до зневаги
праведних Якима й Анни.

Та згодом все це почало відображатись гірким болем
сердець праведників. Вони щораз більше і більше
звертались молитвами й пожертвами до Бога, просячи
про дарування їм дитини. У проханні в Бога дитини
не було нічого особистого, чогось заради себе, бо вони
пообіцяли Богу дароване їм дитя віддати на служіння
Богу. Яким й Анна знали, що народженням дитини Бог
зніме з них тягар зневаги від людей. Та, щоб це їхнє
особисте, що є зневагою людською, не принизило
їхньої праведності, їхньої довіри до Бога, відданості
Богу, вони вирішили віддати дароване Богом Богові.

У своєму упованні на Бога Яким й Анна споглядали
на Авраама і Сару, які терпеливо очікували на

ПРАВЕДНІСТЮ БОГ CПАСАЄ CВІТ

сповнення Божої обітниці і вже у глибокій старості
(практично у столітньому віці) стали батьками. Анна
вірила, що для Бога все можливе. Розуміла Анна, що
вона безплідна, тому не може народжувати. Але зі
Святого Письма вона знала, що сухий корінь проріс,
сухий посох Аарона розцвів, а твердий камінь став
джерелом водних потоків.

Боже провидіння приводить подружжя до
готовності стати батьками дивним чином. Яким за
своїм доброчинним звичаєм приходить у Єрусалим,
щоб тут дати жертву на храм. Але первосвященик,
через бездітність Якима, назвав його недостойним
давати жертви на храм і прогнав його.

Як знаємо, бездітність у єврейському народі
вважалась великою карою Божою за якісь гріхи, явні
чи затаєні. Бо кожна сім’я жила надією, що у ній може
народитись Месія, Спаситель. Та Яким й Анна у
своєму бажанні народити дитину, не переслідували цієї
мети. Будучи доведеними до крайньої зневаги людьми
й священиками, вони хотіли, щоб Бог зняв з них цей
докір, а вони віддадуть Боже Богу.

Осоромлений Яким не повертається додому, а іде в
гірську пустелю і віддається повністю посту і молитві.
Бо, як говорить Церква словами канону свята зачаття
Анною Пресвятої Богородиці, Яким не стерпів
дивитись на непліддя побожності грішників та
«молився за припинення непліддя Анни і про
народження Отроковиці» (5 пісня). Також і Анна,
почувши як зневажили її чоловіка, з розумінням
сприйняла його неповернення додому. Тому і сама тут
вдома посилено молилась та постилась. Вона
зверталась до Господа: «Навіщо вчинив Ти мою утробу
неплідною  і груди мої сухими……тягар моєї
бездітності зніми і подай мені плід, з яким буду
взивати: нехай благословляє все творіння Господа і
прославляє по всі віки» (8 пісня).

Явився Ангел Господній Якиму в пустелі, а Анні
дома у саду під час молитви та запевнив їх, що почуті
Богом їхні молитви та стануть вони батьками.
Невимовна радість зустрічі праведних супругів, а
зачаття плоду переповнювало їхні почуття вдячністю
Богові. Ось як про цю подію говорить святитель
Григорій Палама: «Їм, Якиму й Анні, сповіщається
Богоматір і дарується Богом як Дитя, – щоби від таких
пребагато чеснотливих була зачата сповнена чеснот
Пречиста Діва, – щоби таким чином поєднані
праведність і молитва – оплодотворились».

  Старі віком батьки не насмілювались надовго
затримувати в себе Боже дарування – Діву Марію.
Григорій Палама говорить, що Яким й Анна, як
правдиві Боголюбці, поспішили сповнити свої
обіцянки. І як тільки Дитя перестали годувати
материнським молоком, то Діву Марію, незважаючи
на Її зовсім дитячий вік, було віддано в Єрусалимський
храм на служіння Богу.

А Діва Марія, маючи всього три роки, не вважала,
що це Її вводять у храм, а, маючи в Собі Божі
одкровення, розуміла, що це Вона Сама за внутрішнім
покликом входить у храм на служіння Богу. Діва, наче
на вроджених крилах, легко подолала сходи храму. Її
притягало у храм, як у дім Свого Отця. А входила у
Святеє Святих, як Та, що за чином Богородиці, має
тут зайняти Своє місце, як жива Скинія, що
прикрашена Святим Духом, – роздумує той же
Святитель.

Православна Церква в богослужбових текстах свята
Введення так говорить про ці події: «Той, Хто все
утримує Словом, молитовне благання праведних

почув, і неплідну визволив від недуги, як
Благоутробний, винуватицю радості сьогоднішньої їм
дарував» (канон, пісня 6).

   І це ж не спроста. Бо у Своєму промислі «показати
хотів Господь народам Своє спасіння, Безневісну нині
серед людей обрав, – знамення примирення й
оновлення» (канон, пісня 6).

Тому й радіє цим Церква та промовляє до нас:
«Торжествуємо, вірні, нині, оспівуємо Владичицю
чисту, Йоакима й Анну достойно шануючи»(канон,
пісня 7).

Наскільки це розуміли святі Яким й Анна, чи
посвятив їх Господь Бог у Своїй таємниці? Із
богослужбових текстів свят Зачаття і Введення та з
висловлювань деяких Отців Церкви випливає, що
Якиму й Анні було дещо відомо. Та мабуть не все, не
у всій повноті, так як в цей час вони не змогли б це
збагнути. Напевне Господь Бог вчинив все таким
чином, в якій зберігався би їхній духовний спокій.
Також Бог заспокоїв праведників, запевняючи, що їхнє
Дитя добре послужить Богу. І все це заради того, щоб
вони мирно дожили до часу своєї блаженної кончини.
Після смерті Якима Анна оселилась при храмі
Господньому. Тут і завершилось її земне життя.

Хочеться ще трохи поміркувати над вчинком
праведних Якима й Анни. Мені пригадалась почута в
дитинстві байка. Один чоловік виліз на високу липу,
щоб зібрати медові соти диких бджіл. Бджоли,
побачивши, що їх обкрадають, рясно напосілись на
чоловіка. Це гарантована смерть. І чоловік благально
заявив: «Боже, порятуй мене, а я Тобі з цього воску і
меду зроблю велику-велику свічку!» Враз бджоли
відлетіли. Чоловік зібрав соти, віск і спустився на
землю. Глянув на верх липи, відвернувся, оцінив
зібране. А тоді звів очі до неба і промовив: «Боже,
навіщо Тобі така велика свічка, я зроблю Тобі
маленьку». А коли все зібрав та й ішов додому, то
подумав собі: «А взагалі то, навіщо Богу свічка».

Яким й Анна мали незаперечне право, щоб їхня
Дитина ними опікувалась, доглядала до смерті, а тоді,
згідно з батьківською обітницею, можна йти на
служіння Богу. Та, щоб збагнути вчинок праведників,
треба увійти у глибини їхньої духовності. А для цього
необхідно зодягнутись у праведність. Вчинити
праведність способом свого життя. Сама ж праведність
має бути не показовою, а дієвою і сердечно щирою,
та, наскільки це можливо, прихованою від людського
ока, таємною.

За повчаннями святих Отців у людини має бути
праведний хід думок, слово праведне і повчальне
праведності, а вчинки людини мають підкреслювати
її праведність. Згідно з настановами Святих той, хто
прагне осягнути праведне життя, не повинен тішитись
людськими похвалами, а турбуватись про своє
зростання у Христі. А для того повинен «боятись Бога,
молитись і творити добро ближнім» (прп. Пимен
Великий); «оплакувати свої гріхи, стримувати язик від
порожніх слів, а черево від переситу» (прп. Макарій
Великий); «відмовитись від пристрасних бажань,
зненавидіти життя, що його пропонує грішний світ,
повсякчасно бути готовим до смерті (тримаючи себе у
святості), з любові до Бога вести життя, рівне по честі
Ангелам» (Ісаак Сірин). Також подвижники радять не
зупинятись на досягнутому, а прагнути ще більш
праведного і досконалого. Також ніколи не
покладатись на свою праведність чи діла, а тільки на
Божу милість. А чинити це так тому, щоб наша
праведність не була наслідком наших заслуг, а даром
Божим. А тоді, коли вже людина «зістаріється та
вимучиться у безплідді (духовних плодів), а потім –
враз народивши, поза всіма сподіваннями, духовний
плід, душа промовить, подібно Сарі: «Сміх вчинив мені
Бог» (Бут. 21,6), тобто, подарував несподівану і
невід’ємну радість – заручення вічної радості»,  –
повчає свт. Ігнатій (Брянчанінов).

Тим зарученням вічної радості Бог опускає людину
у духовні глибини. Перед людиною відкривається
сутність праведності. Тоді пізнає людина, що праведні
Яким й Анна і їхній Преблагословенний плід –
Пресвята Богородиця Діва Марія, – в силу своєї
відданості Богу внутрішньо не могли вчинити інакше,
як вони це вчинили. Ними здійснювався Божий
промисел щодо спасіння роду людського.

 Підготував свящ. Іван Владика
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Нехай буде слава Господня навіки;
 звеселиться Господь від діл Своїх.

Він погляне на землю – і вона тремтить;
 торкнеться гір – і вони димлять.

Листопадовий ранок дихав прохолодою, а осіннє
сонце ясним промінням обіймало гори й доли, ласкаво
посміхалось людям, вітало усіх з новим Божим днем,
зі святом, храмовим празником.

Від хурделиці й снігопаду, які вирували днями – ані
сліду. Величні діла Твої Господи! Воістину немає у
Тебе нічого неможливого.

Відгук дзвонів ширився околицями й, здавалося,
сердечно запрошував християнські родини до храму
Архистратига Божого Михаїла у селі Ріп’яна на святу
Літургію.

Бо хто ми без Божої опіки, без слів Господніх? Душі
наші прагнуть теплоти, та щирості, милосердя й ласки,
розуміння того, що діла земні й на небі є ділами, що
тоді лише живемо коли торуємо власну дорогу,
повсякчас шукаючи відповіді на питання:

- А що в душі моєї за плечима? То ж кожен, хто дня
21-го листопада 2016 року Божого був присутнім на
Святій Літургії в нашій Церкві, відчув милість і Божу
присутність, зрозумів, що треба тішитися в буднях,
перемагати біль, не боятись змін, і долю свою
сприймати як найціннішу радість, як нагороду життя.

Ці та інші Господні мудрості в Літургійній відправі,
у словах численних молитов намагалися донести до
парафіян і гостей благочинний о. Іоан Білик, який
очолював Літургію; а також о. Ярослав з с. Ясениці, о.

«Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів» (Пс. 67: 36). Саме з
таких слів доцільно почати розповідь про святителя Спиридона,
єпископа Тримифунтського, ділами якого прославляється Христос
ось уже більш як 1600 років. Грецька земля славиться багатьма
величними святими, серед яких особливе місце займає цей Пастир.

Декілька років тому Господь сподобив мене побувати на о. Корфу
(Керкіра), де наче дорогоцінна перлина зберігаються нетлінні мощі
святителя Спиридона. На цьому невеликому континенті мабуть немає
людини, яка б не відчувала підтримки цього святого і у своєму житті.

Народився майбутній святитель на о. Кіпрі близько 270 р.
Служіння своє проходив у невеликому містечку Тримифунті. За свої
добрі діла удостоївся від Бога дару чудотворіння ще за життя. До
Господа він відійшов близько 348 р. Спочатку нетлінні мощі
знаходились в м. Тримифунті. В середині VII ст. їх перенесли в
Константинополь, а в 1453 р. – на о. Корфу в Іонічному морі. Тут, в
головному місті острова Керкіра, і донині зберігаються святі мощі
святителя Спиридона в храмі, збудованому на його честь.

В Керкірі серед невисоких будинків відразу кидається в очі
дзвіниця храму, до якого веде неширока дорога. Срібна рака з мощами
знаходиться в каплиці праворуч вівтарної частини. За недільним
богослужінням ми сповідались і причащались. У невеликому храмі
було багато людей, які прийшли, як і колись, на службу до святителя
Спиридона. Після закінчення літургії всі присутні мають можливість
прикластись до неоціненного скарбу – мощей святого. Вони тоді
відкриті і можна торкнутись їх безпосередньо. Ми звикли до того,
що обличчя святих покривають, і були глибоко вражені, побачивши
голову святителя нічим не покритою.

Хочу звернути увагу на стан збереження самих мощей. Вони
чудом утримують температуру людського тіла 36,6?, еластична шкіра
людського кольору (правда, обличчя темне від згорання свічок і
кадіння в храмі). Частина мощей знаходиться під склом, а інша
відкрита. Усі паломники, підходячи до раки, благоговійно цілують
ногу святого.

Дивує те, скільки чудес відбувається постійно від святителя. Багато
людей розповідають чи то про зцілення, чи про допомогу у чомусь,
підтримку… Ще святого Спиридона називають «подорожуючим
святим». Буває таке, що раку з мощами неможливо відкрити: не
повертається ключ, не піднімається кришка. Священики, що служать
в храмі, говорять, що в цей час святого там нема. Таке твердження
має свої підстави.

Одного разу рибалку в морі зненацька застала буря. Його човен
перекинувся і він почав тонути. Коли вже йшов на дно, побачив
людину старшого віку. У ній він упізнав святителя Спиридона. Святий
витяг його на берег і зник. Рибалка побіг до храму, щоб подякувати
за чудесне зцілення, і просив священика, щоб відкрив йому раку.
Служитель відповів, що протягом останнього часу вона не
відкривається. Але чоловік наполягав на своєму. Священик,
підійшовши до раки, відкрив її наче нічого не було. Відкривши,
присутні побачили, що ноги святого мокрі і у водоростях. Всіх охопив
жах, а рибалка щиро дякував святому за свій порятунок.

Священики, перезуваючи святого у нове полотняне взуття,
зауважують, що попереднє зношується. Таке відбувається декілька
раз на рік. Зношені тапочки розрізають на маленькі частинки і як
велику святиню роздають паломникам у маленьких конвертиках із
зображенням святого.

П’ять раз на рік на острові здійснюється урочисте святкування
пам’яті святителя Спиридона Тримифунтського. Відбуваються хресні
ходи з мощами святого. Особливістю є те, що мощі несуть
вертикально у спеціальній раці. На дійство збираються люди з усього
острова та паломники, які для цього сюди приїжджають.

З острова ми відпливали з бажанням повернутись сюди знову.
Милувались заходом сонця, яке повільно сідало за острів, і відчували
допомогу молитвеника перед Господом, святителя Спиридона
Тримифунтського.

В Україні пам’ять святого звершується 25 грудня.
свящ. Святослав Юрків,

настоятель парафії Пресвятої Тройці
с. Старичі Яворівського р-ну

З благословення голови Синодального
управління військового духовенства УПЦ
КП митрополита Черкаського і
Чигиринського Іоана головний військовий
священик оперативно-тактичного
угрупування «Донецьк» отець Олександр
Медведєв відвідав з робочим візитом
Дрогобицько-Самбірську єпархію з 25 по
28 жовтня 2016 року.

За цей час отець Олександр зустрівся
зі священиками єпархії, які виконували
своє пастирське служіння у зоні
проведення АТО, відвідав парафію св. кн.
Володимира           м. Новий Калинів
Самбірського району,  де зустрівся з
настоятелем парафії та головою відділу
духовно-патріотичного виховання Дрогобицько-
Самбірської  єпархії  священиком Ярославам
Фабіровським і  ознайомився з  історією
наймолодшого міста України, міста авіаторів. Гість
помолився за  загиблих у зоні  АТО біля
меморіального комплексу бойової  слави, що
розташований поблизу храму, відвідав військову
частину, 12 бригаду армійської авіації, ознайомився
з духовним життям військових, побував у військовій
капеланській каплиці  св. вмч.  Димитрія
Солунського, оглянув алею слави, яку споруджують
на території частини.

28 жовтня на запрошення керівника Дрогобицько-

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН
ТРИМИФУНТСЬКИЙ

ОЧИМА УКРАЇНСЬКОГО
ПАЛОМНИКА

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У С. РІП’ЯНА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Степан з с. Лопушанки, о. Володимир
з с. Велика Волосянка, о. Роман з с.
Тисовиця, о. Дмитро з с. Буково, о.
Роман з с. Биличі.

Отець-благочинний у проповіді
образно закликав християн «сіяти
зерно любові в землю, яку любиш і
не нарікати, якщо воно одразу не
зійде, а вірно чекати його паростка в
терпінні, щирій доброті, душевній
благодаті, і в добру годину з’явиться
суцвіття надії вашої. Як Архистратиг
Михаїл – вірний служитель Божий,
що був поставлений над дев’ятьма
ангельськими чинами і скинув з неба
гордого Денницю, так український
народ з Господньою допомогою
переможе ворогів видимих і
невидимих».

Молитва, що прозвучала з уст
інших отців не залишила байдужим
нікого, зігріла серця, вселила надію:

 - Якщо Ти в боротьбі при нас, Маріє, то хто б міг
відважитися повстати проти нас?!

 - Якщо Ти нас обороняєш, хто б тоді зміг нам
нашкодити?!

Великодушне прохання до Пресвятої Богородиці
наповнило присутніх впевненістю в майбутньому.

- Простягни над нашим народом Свої руки, Маріє,
бо хочемо знайти пристановище в Твоїй тіні.

- Скажи, промов до нас грішних: «Я – Ваша
Заступниця, не лякайтеся нічого. Як матір захищає й
потішає свого сина, так і я потішу Вас».

Із словами сердечної вдячності звернувся до отців
настоятель церкви Архистратига Михаїла отець Ігор
Дудик. Божої милості, заступництва Пресвятої
Богородиці, ангельської опіки для отців, їх родин та
парафій бажав отець Ігор у своїй проповіді.

Дяк храму п. Ярослав Гордій від імені парафіян та
гостей подякував всечесним отцям за щиросердечні
молитви, за добірні зерна Божої науки. Многая літа,
многая літа, многая літа, – у виконані церковного хору
звучало по-особливому піднесено, з-під склепінь
церкви виринало в широчінь простору. А сонячні
промені, як перст Господній вже торкалися посудин з
водою. Святкова процесія рушила на її освячення.

 Як Божа благодать краплі свяченої води спадали
на християнську громаду, проникаючи у душі, в
переливах сонця випромінюючи вічність. Дзвони
дзвонили, відлунювали і мелодія їх, як світла радість
буття, линула у рідне й вічне небо України.

Ольга Богдан

Головний військовий священик оперативно-
тактичного угрупування «Донецьк» відвідав

Дрогобицько-Самбірську єпархію

Самбірської єпархії владики Якова отець Олександр
узяв участь у зборах благочинних єпархії, де мав
змогу розповісти присутнім про необхідність
служіння священиків УПЦ КП у зоні АТО, а також
висловив прохання про більш плідну співпрацю з
єпархією щодо духовної підтримки наших Збройних
Сил. Отець Олександр запросив владику Якова
відвідати військові підрозділи у зоні АТО, якими
опікується наша церква.

Інформація єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання у зв’язках зі

Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями України
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14 листопада за новим стилем (1
листопада за старим стилем)
Православна церква святкує день
пам’яті святих безсрібників і
чудотворців Косьми і Даміана.

Святі Косьма і Даміан
прославлені Церквою в одному з
найбільш рідкісних чинів святості –
як безсрібники. Це означає, що,
маючи право отримувати за свою
працю плату, вони добровільно
відмовилися від цього, і той дар
цілительства, який дав їм Господь,
повністю направили на допомогу
нужденним. Таким чином, своїм
служінням святі брати показали
ідеальний зразок християнської
любові та самопожертви у
відношенні до ближнього.

У житії святих Косьми і Даміана,
зокрема, йдеться про те, що легше
виміряти море і перерахувати зірки,
ніж розповісти про всі зроблені
братами чудеса. Але, напевно, в
цьому і немає великої необхідності,
адже навіть одне диво, здійснене
праведною людиною з волі Божої і
силою Його імені, набагато цінніше
численних «чудес», позбавлених
якого б то не було сенсу. Святі брати
всім своїм життям, своїм подвигом
безсрібництва, своєю проповіддю
Христа показали, що значить бути
християнином. Чудеса ж тут – тільки
Боже благословення їх віри і
служіння.

На запрошення настоятеля прот.  Дмитра Яворського святкову
Літургію у с .  Букова очолив благочинний Старосамбірського
району прот. Іоан Білик, якому співслужили   священики: прот.
Дмитро Яворський – настоятель храму,  прот. Михаїл Бачинський,
прот.  Степан Межівник,  прот. Мирон Гаврик, прот. Ігор Дудик,
прот.  Степан Гарбадин,  прот. Михаїл Бачинський,   свящ. Роман
Вісьтяк.

Нап р и к ін ц і  Л і тур г і ї  бл а гоч и н н и й  в и гол о с и в  п р оп ов ідь ,
привітав парафіян зі святом, а  також настоятеля із днем Ангела
подякував за пастирські труди і проведення малярських робіт в
середині храму.  У свою чергу,  зі словом подяки на адресу прот.
Іоана  звернувся настоятель парафії.  Богослужіння завершилось
уставним многоліттям.

С вя ти й  вел иком уч ен ик  Ди ми т р ій  Солунський  був  си ном
римського проконсула в Солуні (сучасні Салоніки, слов’янська
назва  –  Солунь) .  Було третє століття християнства.  Римське
язичництво, духовно зломлене і переможене великою кількістю
мучеників і сповідників  розіп ’ятого Спасителя,  посилювало
гон ін н я .  Ба т ь ко і  м а т и  с вя тог о Ди м и т р ія  бул и  т а є м н и м и
християнами. У таємній домашній церкві, яка була в будинку
проконсула, хлопчик був хрещений і навчався в християнській
в ірі.  Коли  помер батько,  а  Димит рій  вже досяг  повноліття ,
імператор Галерій Максиміан, який вступив на престол в 305 році,
викликав його до себе і,  переконавшись в його освіченості і
військово-адміністративних здібностях,  призначив його на місце
батька проконсулом Фесалонікійської області.

Головне завдання, покладене на молодого стратега, полягало в
обороні міста від варварів і винищуванні християнства. Цікаво,
що серед тих, які загрожували римлянам (варвари) важливе місце
займали наші предки слов’яни,  особливо охоче поселялися на

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У СЕЛІ СКЕЛІВКА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Богослужіння очолив благоч-
инний – прот. Іоан Білик на прохання
настоятеля храму  прот. Романа
Гальчишака. А також звершували
Літургію: прот. Богдан Федак, прот.
Миколай Юзич,   прот. Петро
Гальчишак, прот. Іван Білик, свящ.
Ігор Гада, свящ. Василь
Мошинський та свящ. Іван Федак.
Наприкінці Богослужіння
благочинний привітав  усіх
присутніх  із святом Косьми і
Даміана. У свою чергу, зі словом
подяки на адресу прот. Іоана
звернувся настоятель парафії.

Богослужіння звершилось уставним
многоліттям.

Опісля Літургії було звершено
чин малого освячення води, де були
окроплені освяченою водою віряни
с. Скелівка.

На іконі Святі брати КосЬма і
Даміан зображені разом, в повний
зріст, і звернені  до тих,  хто
молиться. Прямий погляд святого,
звернений на людину, є традиційною
формою зображення угодників
Божих, які чують наші молитви і
самі моляться за нас перед Господом
Богом.

Фігури святих Косьми і Даміана
пишуться не статичними, а в
умовному русі. Брати зображуються
в півоберта, одна з ніг кожного
святого виставлена трохи вперед —
це символічне зображення готовності
йти на проповідь, на служіння людям
і Богу. Одяг святих безсрібників
Косьми і Даміана характерні для
епохи їхнього життя. Як правило, на
іконах вони одягнені в хітони (вид
довгої сорочки), а зверху — в гіматій
(верхній одяг у вигляді прямокутного
шматка тканини).

Кожен з братів тримає в руках
певні предмети: в лівій у кожного з
них по скриньці, а в правій – по
ложечці. Як і в іконографії святого
цілителя Пантелеймона, скринька і
ложечка – це символи лікаря,
цілителя. Важливо відзначити, що
це не символи чудотворення, а саме
професійного служіння святого.
Святий, зображений на іконі з цими
предметами, в житті був
професійним лікарем. А вже до
цього, за допомогою Божої
благодаті,  приєднувався дар
цілительства і чудотворення. Крім
цього найбільш поширеного типу
іконографії святих Косьми і Даміана
існують й інші типи: стояння святих
братів перед Богом з клеймами
(епізодами з житія).

прот. Іван Білик

СВЯТО У СЕЛІ БУКОВА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

солунський півострів. Існує думка, що і батьки Димитрія були
сл ов ’я нського походженн я.  У  ст а вл ен ні до  х ри ст ия н  воля
імператора була виражена однозначно: «Вбивати кожного,  хто
з а кл и ка є  і м ’я  Ро з іп ’я т ого ».  Ім п ер ато р  н е п ід оз р юва в ,
призначаючи Димитрія ,  яку широку стежину сповідницький
п одв и г ів  н а да є  в ін  т а є м н ом у  п одв и ж н и ку.  П р и й н я в ши
призначення, Димитрій повернувся в Фесалоніки і негайно перед
усіма сповідував і прославив Господа нашого Ісуса Христа.

Замість того, щоб гнати і страчувати християн, він став відкрито
навчати мешканців міст а християнській вірі  і викорінювати
язичницькі звичаї і ідолопоклонство. Укладач Житія, Метафраст,
каже, що він став для Фесалонік в своїй учительській ревності
«другим апостолом Павлом»,  тому що саме «апостол народів»
заснував колись в цьому місті першу громаду віруючих (1 Сол., 2
Фес.) .  Святому Димитрію призначено було Господом піти за
святим апостолом Павлом і в мученицьку кончину.

прот.  Іван Білик
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У День пам’яті жертв голодомору, у четверту суботу
листопада, щороку традиційно вшановують пам’ять
загиблих під час геноциду українського народу. У містах та
селах, в церквах та на головних майданах запалюють свічки.

26 листопада 2016 року підбужани вшанували пам’ять
жертв Голодомору 1932-1933 років. Після вечірнього
богослужіння, учні недільної школи засвітили лампадки біля
хреста. Усі присутні помолились за тих, хто помер від
голодної смерті.

Настоятель храму Собору святого Іоана Хрестителя о.
Іоан Альмес роповів про цю трагічну подію в історії
України, що забрала життя мільйонів українців. Він закликав
сьогоднішнє й прийдешні покоління знати й пам’ятати про
ті страшні роки й події в історії України.

Марія Альмес

Аналізуючи технологію українського геноциду Рафал Лемкін
(науковець-правник єврейського походження, автор концепції
геноциду) виділив чотири його складові:

1) Знищення української інтелігенції – мозку нації.
2) Знищення Української Православної Церкви – душі України.
3) Знищення творців і акумуляторів української культури, мови,

традицій.
4) Фрагментація українського народу шляхом поселення в

Україні чужинців і водночас розпорошення українців по цілій
Східній Європі і Азії для знищення демографічної єдности.

Розкидали і розкидають кості мого народу… «І була наді мною
Господня рука, і Дух Господній випровадив мене, і спинив мене
серед долини, а вона повна кісток!» (Єз. 37,1). …Повна країна
кісток. Але навіть Голодомори не знищили мого народу. Не
знищить його війна, бездарні політики….

І вірю, що скаже Бог так і до цих кісток: «Ось Я введу у вас
духа і ви оживете! І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і
простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете. І пізнаєте
ви, що Я Господь! (Єз. 37, 5-6)»

У духовному єднанні з усіма українцями по усіх кінцях землі
піднесли молитви і вірні Свято-Михайлівської православної
парафії в Мужиловичах, щоби Господь оселив в оселях Своїх
заморених голодом отців, братів і сестер наших.

митр. прот. Михайло Цебенко,
кандидат богословських наук, історик

21 листопада 2016 року Високопреосвященнійший
Яків архієпископ Дрогобицький і Самбірський з
архіпастирським візитом відвідав місто Стебник.

У храмі владику зустрів настоятель храму о.
Михайло Комарницький,  який просив його
помолитися за жителів міста Стебника  а також за мир
в Україні.

На Богослужінні владиці Якову співслужили:
секретар єпархії протоієрей Андрій Безушко,
благочинний Дрогобицького району протоієрей Ігор
Пулик, головний редактор єпархіальної газети
«Духовна Криниця» протоієрей Іоан Альмес,
протоієрей Ігор Ткачів, протоієрей Степан Мотичак,
протоієрей Миколай Лесів, ієрей Олексій Столяр,
протодиякон Іван Березовий, настоятель храму
протоієрей Михайло Комарнийцький.

Богослужіння відбувалося під милозвучний спів
місцевого хору.

Після євангелії протоієрей Іоан Альмес виголосив
проповідь у якій сказав: «Ангели розумні, свобідні,
безтілесні істоти, які створені Господом Богом для
того щоб прославляти свого Творця і служити роду
людському. Є 9-ть ангельських чинів і святі отці
говорять що і людина належить до 10-го ангельського
чину. Ми знаємо із Святого Письма про 100 овець, і
коли пастух залишив 99-ть, це за словами Григорія
Ниського ангельський світ, і пішов шукати 100-ту
овечку, якою є рід людський. Кожен із нас має свого
Ангела хоронителя який допомагає нам в дорозі до
небесного царства і біймося робити гріхи, бо коли

Святкова літургія з нагоди храмового свята
та дня іменин настоятеля храму Архістратига
Божого Михаїла у місті Стебник – протоієрея

Михайла Комарницького

ми чинемо гріх ми відганяємо від себе Ангела
хоронителя. Святий Архістратиг Божий Михаїл є
прикладом вірності Богові. Ми повинні пам’ятати
як сказано в Святому Письмі - будь Мені вірний
до кінця, і дам тобі вінець в Небесному Царстві».

Після завершення Богослужіння владика Яків
привітав протоієрея Михайла із днем іменин.  У
своєму вітальному слові владика сказав: «Від усієї
душі бажаю, щоб Всемилостивий Господь
благословив Вам надалі залишатись тою людиною,
яка не шкодуючи своїх сил, допомагає вірним
чадам Святої Церкви. Ви є тим
священнослужителем з якого повинне брати
приклад молоде покоління єпархії. Нехай Господь
щедро обдаровує Вас усіма потрібними ласками,
скріплюючи і надихаючи Вас на працю у Божому
винограднику, а Божа Мати огортає своїм
Покровом!» Отець Михайло був нагороджений
орденом Святого Архістратига Божого Михаїла та
пам’ятною ювілейною медаллю.

У свою чергу протоієрей Михайло склав велику
подяку усім хто прибув сьогодні на свято.
Подякував Владиці Якову за його труд, та за те що
він відгукнувся на запрошення і прибув до храму.

Також із іменинами отця Михайла привітали
діти та викладацький склад Стебницької
Загальноосвітньої школи №11.

 Прес-служба єпархії

ДУШІ – НА НЕБІ, А ПАМ’ЯТЬ
ПРО НИХ – НА ЗЕМЛІ

МОРИЛИ ВЕЛИКИЙ
НАРОД ГОЛОДОМ

Громада храму Успіння Пресвятої  Богородиці
Української Православної Церкви Київського
Патріархату, що у селі Раденичі, Мостиського
району,  щиро вітає настоятеля церкви,
митрофорного протоієрея Миколая  Різничка з 20-
ти річчям душпастирського  служіння на парафії.

З 4 грудня 1996 року і по сьогодні,  отець
Миколай   веде свою паству правдивою дорогою
до Бога.  Глибока віра, працьовитість і жертовність
– це ті головні риси, якими Господь наділив нашого
духівника. Кожен рік Їхнього священства на
парафії живився терпінням і непохитною
витривалістю у святій вірі.  Та увінчувався
безцінними скарбами – рясними і незліченними
духовними плодами, які служать для примноження
Божої Слави.

За час перебування священнослужителя на
парафії, спільно з громадою  вкладено чимало
праці – збудовано каплицю, дзвіницю,
відремонтовано та розписано храм.

 Тож від усієї душі бажаємо Вам, отче, аби такі
ювілеї до Вас приходили ще не раз, і всі вони були
осяяні вінцем святості.

У цей день нехай Господь, молитвами Пресвятої
Богородиці, завжди укріпляє Ваші душевні та
тілесні сили, дарує невичерпну наснагу для
подальшого плідного служіння у Його
Винограднику.

Нелегка священича є дорога,
Та Ви по ній упевнено йдете,
Бо людські душі навертаєте до Бога,
А то найважливішим є.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь здоров’ям наділяє
Радості, любові і добра
На многая і благая літа!
З повагою парафіяни  с.Раденичі
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