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Довіра Божому провидінню набагато сильніша, ніж
загальна теорія того, як все організовується у нашому житті
та світі. Ми схильні обговорювати поняття абстрактно,
сумніваючись, чи Бог має справді відношення до тієї чи
іншої дії, або події. Існує набагато глибша матерія – та, яка
торкається самого серця християнського життя і самої
природи порятунку. Провидіння – це не теорія про те, як
все відбувається, а природа спасіння.

Цілком правильно буде, коли почнемо думати про те, що
все відбувається з волі Божої. Ісус каже: «Я зійшов з небес
не для того, щоб творити волю Мою, але волю Того, Хто
послав Мене» (Ів. 6, 38). Це чітка заява про те, що Сам
Христос дав себе на самоприниження і самознищення – це
кінетична дія,  яка закінчилася на Хресті.

Аналогічним чином, довіра до Божественного провидіння
є формою самопрощення з боку віруючого. Така довіра має
дуже традиційне значення: дарування подяки. Дякувати
завжди, всюди і за все є найповнішою формою самопрощення.
Старійшина Софроній одного разу сказав, що, якщо хтось
буде практикувати дякувати завжди і всюди, він виконає слова
св. Силуана: «Зберігай свій розум у пеклі і відчаю не буде».
О. Олександр Шмеман сказав: «Будь-хто, хто здатний
дякувати, здатний до порятунку».

Загальне заперечення стосовно довіри Божому
провидінню подібне до заперечень подяки. Ми боїмося, що
така довіра та подяка призведуть до протидії, згоди на
царювання зла. Якщо християнське життя правильно
зрозуміли (і прожили), цей результат не є проблемою. Цей
страх найбільш зрозумілий, посилюється в рамках мислення
та розповіді про сучасність.

Сучасна історія має тенденцію стверджувати, що людські
проблеми в основному залишалися без нагляду і були
невиправданими до появи сучасної суспільної науки, та
політичних зусиль. Вона не визнає, що саме період часу,
який відзначається «сучасним», також містив безліч найбільш
кричущих порушень прав людини, які відомі в історії.
Наприклад, расове рабство, як це практикувалося в

«ДЯКУВАТИ ЗАВЖДИ, ВСЮДИ І ЗА ВСЕ»: ПРО БОЖЕ ПРОВИДІННЯ

«Стрільцям Української Галицької армії, героїчно
полеглим у боротьбі за волю України у 1918-1919 роках»
- такий напис на пам’ятному хресті військового
цвинтаря-меморіалу, який був сьогодні, 2 грудня,
освячений в селі Нагуєвичі на території цвинтаря храму
Святителя Миколая УПЦ КП.

На цій знаковій події на кладовищі зібралися
духовенство, мешканці села, працівники Державного
історико-культурного заповідника «Нагуєвичі»,
представники товариства «Просвіта»,.

Освячення пам’ятного хреста і панахиду за полеглих
воїнів УГА очолив високопреосвященнійший Яків
архієпископ Дрогобицький і Самбірський УПЦ КП.
Звертаючись до присутніх він сказав: «Сьогодні зібрала
нас сумна історія, минувшина нашого українського
народу. Ми повинні, зобов’язані молитися за цих
мучеників, які віддали життя своє, ми повинні
пробуджувати патріотизм і сподівання своєї христової
науки боронити землю, боронити свої рідних і близьких.
Нехай пам’ять і історія священна буде увіковічена їх
іменами на небесах, що вони боролися за наше світле,
за наше теперішнє».

Віддати шану воїнам приїхали голова Дрогобицької

Америці, зберігалося і виправдовувалося майже винятково
з огляду на дуже сучасні причини.

Страх бездіяльності – це звинувачення, яке легко може
бути зроблено проти самого Хреста. Слабкість Розп’ятого
Христа поверхнево дає підстави говорити, що Бог погодився
на зло. Це, безумовно, те, що думали про сили зла:

.. А проповідуємо премудрість Божу, таємну, приховану,
яку призначив Бог перед віками за слави нашої, якої ніхто з
князів цього віку не пізнав; бо якби пізнали, то не розіп’яли
б Господа слави (1Кор. 2: 7-8).

Вірити в провидіння не те ж саме, що бездіяльність.
Навпаки, це опис форми та характеру дії. Смерть Христа на
Хресті не добровільна – вона не пасивна. Життя, яке жило в
союзі з провидінням Божим, нічим не пасивним – це дія
Хреста всередині світу.

Хрест не повинен зводитись до події, яка виконує наше
спасіння як ізольовану або унікальну подію. Розп’ятий
Христос розкриває саму природу і характер Бога, природу
і характер життя спасіння. Християнське життя – це процес
посилення трансформації у образ і подобу Христа. Цей образ
і подоба, зокрема, стосуються розп’ятого (Фил. 2: 5-11).

Нам кажуть виконувати заповіді. Ці заповіді включають
догляд за бідними, бездомними, ув’язненими тощо.

Насправді, Хрест вчить нас радикально ототожнювати їх з
ними, а не просто пропонувати руку допомоги. Наша турбота
про правосуддя занадто рідко когось торкається особисто,
ніж вона не залишає нам значно менше грошей. Ми не
розуміємо справжньої природи насильства та відмовляємось
визнати притаманну йому роль «у створенні світу кращого
місця». Сучасність – одруження на насильстві, яка
виправдовується, що все на краще.

Правосуддя на Хресті – це спосіб життя, який не має сенсу
окремо від воскресіння. Я колись чув це, сказавши, що
християнин повинен жити своїм життям таким чином, щоб,
якби Христос не воскрес із мертвих, це було би абсурдно.
Ця безглуздість – це не що інше, як дурість Хреста. У
суперечках з сучасністю, спосіб хреста завжди буде
втрачений, завжди, здавалося б, не вистачає вирішення
проблем і фіксації речей. Кожен людський план кращий.

Проте якщо проповідь Хреста не містить жодної дурниці,
тоді про-повідується щось менше, ніж Хрест. Ті, хто
принизив Хрест на язичницьку жертву, заспокоївши гнівного
бога, зробили з неї мудрі інвестиції та безпечну ставку. Така
«віра» знаходиться поруч.

Якщо ми частіше почнемо дякувати у нашому
повсякденному житті, то Хрест швидко відкриється для нас.
Перший момент, коли дякувати стає складніше, то ми досягли
самого древа Хреста. Ми стоїмо на самих воротах Аїда. Якщо
у важкий момент ми про-довжуємо дякувати, то Адам
тремтить і мертві воскресають. Це наш особистий кеноз,
наше самознищення в присутності доброго Бога. «Не моя
воля, а твоя хай буде».

Це саме серце справді буде живити бідних і одягати нагих.
Тоді ми можемо віддати все, що йому належить. Це не зробить
світ кращим місцем, адже це місце, де світ – вже став втіленим.

свящ. Стівен Фрімен
реферований переклад з англійської

Анастасії Альмес

«СТРІЛЬЦЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ, ГЕРОЇЧНО
ПОЛЕГЛИМ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ У 1918-1919 РОКАХ»

райдержадміністрації Андрій Шевкенич, перший
заступник голови РДА Руслан Щерба, заступник голови
райдержадміністрації Володимир Ханас, депутат
Львівської обласної ради Михайло Задорожний,
відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії
з увічнення пам’яті, директор меморіально-пошукового
підприємства «Доля», голова ГО «Українські
меморіали» Святослав Шеремета, директор
Державного історико-культурного заповідника
«Нагуєвичі» Богдан Лазорак. Були присутні сільський
голова, депутати районної ради.

Опісля до підніжжя меморіалу керівники району та
громадськість поклали квіти.

Андрій Шевкенич відзначив, що як і сто років тому
ворог у нас той самий – недобрий північний сусід, який
не полишає думки управляти нами, нашою землею.
Очільник району подякував, тим, хто долучився до
встановлення цього меморіалу: «Я хотів би подякувати
тим людям, які безпосередньо були причетні до
ідентифікації цього захоронення. Це Святослав
Шеремета, Богдан Лазорак, дякую вам за ту роботу,
яку ви виконали. Ми сьогодні віддаємо належне з
величезним запізненням, але хвалити Бога, що ми

відмічаємо імена наших героїв». Також Андрій
Шевкенич підкреслив, що з весни роботи на цьому місці
будуть продовжені, щоб усе було доведено до ладу.

«Надзвичайно важливо, що пройшло сто років, а ми,
українці, про них пам’ятаємо. Я переконаний, що
кожний український військовий, який зі зброєю в руках
захищає українську державу буде знати, що про його
побратимів, які загинули в російсько-українській війні,
що зараз триває українці будуть пам’ятати, доти, доки
будуть українці, поки буде Україна. Це надзвичайно
важливо», - відзначив Святослав Шеремета.

Сьогодні в Нагуєвичах відбулося освячення
військового цвинтаря-меморіалу воїнів УГА У своєму
виступі Михайло Задорожний наголосив, що
державотворення у нас запізнилося на сто років, тоді
би не було геноциду в 1932-1933 роках, винищення в
1946-1950 роках. «Я думаю, що ми з вами маємо цей
урок вивчити і пам’ятати. Так склалося, що ми більше
пошановували воїнів Української повстанської армії, але
добре, що ми сьогодні вшановуємо січових стрільців
Української Галицької армії, тому що це фундамент, на
якому будується незалежна держава».

Богдан Лазорак навів історичні факти, як
розгорталися події сто років назад, хто і коли був
похований  на цьому місці. Так перші поховання
розпочалися тут з 6 жовтня 1914 року внаслідок
«нагуєвицького котла» між російською армією
генерала Каледіна та стрілецькими підрозділами
австрійської армії. А під час польсько-української війни
на цвинтарі було захоронено бійців УГА з терен
Дрогобиччини та Стрийщини.

«В 1946 році було видано команду знищити всі
дерев’яні хрести, меморіали, аби не було історичної
пам’яті про тих, хто будував незалежну, вже тоді
з’єднану Україну в 1919 році. Але австрійський період
визначався точністю, і всі військові цвинтарі, що
будувалися з 1914 по 1919 рік, з дуже серйозним
підходом. У Центральному історичному архіві міста
Львова та Державному архіві Львівської області були
віднайдені унікальні документи, в тому числі і про цей
цвинтар в Нагуєвичах під № 23», - відзначив Богдан
Лазорак.

На завершення всі присутні виконали духовний гімн
«Боже великий, єдиний…».

Прес-служба єпархії, за матеріалами сайту
Дрогобицької районної адміністрації
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27 листопада 2018 року парафіяни храму
святого апостола Филипа м. Самбір уро-
чисто відзначили своє храмове свято, 12-ту
річницю з дня освячення храму і 1030 річницю
Хрещення Руси-України.

Святкове богослужіння розпочались о 9 годині
водосвятним молебнем і Божественною
Літургією, яку очолив декан Самбірського
благочиння о. Микола Бухній. Йому співслужили:
о. Володимир Лернатович, настоятель парафій
Вознесіння Господнього і Покрову Пресвятої
Богородиці с. Ралівка; о. Ярослав Фабіровський,
настоятель храму святого князя Володимира м.
Новий Калинів і о. Микола Лиско, священик храму
святителя Павла Конюшкевича м. Самбір.

Наприкінці Божественної Літургії о. Микола
Бухній привітав усіх парафіян з їхнім святом і
розповів присутнім історію життя святого
апостола Филипа, уродженця міста Вифсаїди
(Галилея), який проповідував в Асійських країнах
разом з апостолом Варфоломієм і сестрою своєю

8 листопада 2018 року воїни-авіатори 12-ї окремої бригади
армійської авіації (в/ч А 3913) м. Новий Калинів Самбірського
району Львівської області урочисто відзначили храмове свято
на честь святого великомученика Димитрія Солунського.

У капеланській каплиці, що на території військової частини,
святкове Богослужіння відслужили військові священики СУВД
Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів) і Богдан Побурчак (с.
Орховичі, с. Загір’я) у супроводі церковного хору храму святого
рівноапостольного великого князя Володимира м. Новий Калинів
під керівництвом регента Марії Фабіровської.

Під час Божественної Літургії підносились особливі прохання
до Бога за воїнів-авіаторів, воїнів-миротворців, ветеранів,
працівників ЗС і всіх захисників України, а також за створення
Єдиної Помісної Української Православної Церкви.

Після звершення чину малого освячення води зі словом
проповіді звернувся до присутніх отець Богдан, який розповів
коротку історію про життя й подвиги святого Димитрія
Солунського, який постраждав за віру Христову, любов до ближніх
і свій народ.

У свою чергу, отець Ярослав подякував отцю Богдану за молитву
й повчальну проповідь, і привітав воїнів зі святом Небесного
покровителя новокалинівських авіаторів.

На завершення урочистої служби, отець Ярослав вручив
церковну нагороду воїну-авіатору Ротару Олександру – медаль
«За жертовність і любов до України» від Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета, предстоятеля Української
Православної Церкви Київського Патріархату за сумлінне виконання
бойових завдань у зоні проведення АТО у надважких умовах
ведення війни, виголосив «многоліття» українським воїнам,
окропив присутніх освячення водою і помазав освяченим єлеєм.

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

Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП

31 жовтня 2018 року вихованці недільної
парафіяльної школи храму святого рівноапо-
стольного великого князя Володимира м. Новий
Калинів Самбірського району відвідали
найдавнішу книгозбірню України – Наукову
бібліотеку Львівського національного універ-
ситету імені І. Франка, яка у жовтні цього
року відзначила своє 410-річчя.

Юні книголюби відвідали сховище та
читальний зал університетської бібліотеки,
оглянули каталоги та дізнались про принципи
пошуку літератури, ознайомились із
раритетними виданнями із фондів рукописних
стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.
Максименка, серед яких – «Апостол» Івана
Федорова, книга з особистої бібліотеки гетьмана
Івана Мазепи – «Четьї Мінеї» Димитрія Туптала,
граматика латинської мови Елія Доната, давні

21 листопада Церква Христова урочисто згадує пам’ять
святого архистратига Михаїла, покровителя небесного воїнства
і помічника всього нашого війська, що боронить нашу державу.

У селі Завадівка Турківського району Дрогобицько-Самбірської
єпархії урочисто відзначали храмове свято.

Напередодні свята настоятель відслужив святкову вечірню і літію
на честь покровителя храму. Зранку пролунала утреня, наповнена
похвалою і величанням святому архангелу Михаїлу. Святкову
Літургію очолив єпархіальний благочинний о. Леонід Городиський.
Йому співслужили священики: о. Ярослав Грица (с. Ясениця
Замкова), о. Ігор Стецишин (м. Турка), о. Василь Данилів (с. Явора),
о. Андрій Клуб (с. Розлуч), о. Теодор Бруч (с. Явора), о. Михаїл
Благун (м. Турка), о. Йосиф Усик (м. Дрогобич), о. Іван Лепкий
(настоятель парафії с. Завадівка).

Після закінчення святкової Літургії відбулось освячення води і
хресний хід навколо храму, та помазання святим єлеєм.

 Наш  храм був освячений 1995 року і порівняно з іншими
храмами нашого району ще молодий, але попри це, дім Божий,
так як і кожна будівля, повинен бути доглянутий і оновлений.
Завдяки меценату Лоневському Любомиру Миколайовичу і його
друзям в нашому храмі проводиться реконструкція із заміною
основних церковних приналежностей і атрибутів. Окрема подяка
небайдужим парафіянам, які цікавляться життям храму, нехай
Господь благословить наші подвиги на славу Пресвятої Тройці.

Дякуємо всім гостям, які прибули на наше свято!
свящ. Іван Лепкий

У САМБОРІ МОЛИТОВНО ВШАНУВАЛИ
ПАМ’ЯТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ФИЛИПА

Маріам. У Фригії (провінція Малої Азії), в місті
Ієраполі (сучасне турецьке місто Денізлі) прийняв
мученицьку смерть – був розіп’ятий вниз головою.
Мощі святого Филипа у VII ст. були перенесені до
Константинополя, а звідти – до Рима, де разом із
мощами святого апостола Якова Алфеєвого,
знаходяться у церкві Дванадцяти Апостолів.

Отець-благочинний побажав парафіянам
якнайшвидше завершити будівництво храму, а
також наголосив на важливості молитовного
вшанування святих, які своїм духовним подвигом
життя утверджують нас у вірі Христовій.

Наприкінці настоятель парафії о. Віталій
Новаковський подякував усім священикам за
щиру молитву і виголосив многоліття єреям,
парафіянам, гостям, жертводавцям, будівничим,
фундаторам і всім доброчинцям.

Після завершення богослужіння відбувся
хресний хід навколо храму з окропленням вірних
освяченою водою.

Прес-служба Самбірського благочиння

ВИХОВАНЦІ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ З НОВОГО
КАЛИНОВА ВІДВІДАЛИ НАЙДАВНІШУ КНИГОЗБІРНЮ

УКРАЇНИ – НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. ФРАНКА

ілюстровані видання з біології та географії.
Незабутню подорож у світ книги провела

працівник бібліотеки, кандидат філологічних наук
Вікторія Кметь.

Згодом природознавчі студії діти змогли
продовжити у Зоологічному музеї Франкового
університету.

Після оглядин музею, юні парафіяни разом із
своїм настоятелем священиком Ярославом
Фабіровським та вчителями недільної школи
Лесею Касій і Галиною Гриб, відвідали
кафедральний собор Львівсько-Сокальської єпарції
УПЦ КП, що на вул. Грушевського, 2 і помолились
перед образом Львівської чудотворної ікони Божої
Матері Одигитрія-Провідниця.

Решту вільного часу діти використали для
прогулянки вулицями древнього Львова.

Прес-служба парафії

НОВОКАЛИНІВСЬКІ ВОЇНИ-
АВІАТОРИ ВІДЗНАЧИЛИ

ПАМ’ЯТЬ СВЯТОГО ДИМИТРІЯ

ПРАЗНИК АРХИСТРАТИГА БОЖОГО
МИХАЇЛА В СЕЛІ ЗАВАДІВКА
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20 жовтня 2018 року у храмі Різдва Пресвятої Богородиці м.
Миколаїв Львівської області відбулась заупокійна Божественна
Літургія з нагоди річниці смерті настоятеля храму Різдва Пресвятої
Богородиці м. Миколаїв митрофорного протоієрея Ігоря Ляховича.

 Богослужіння очолив архієпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків у співслужінні численного духовенства єпархії.

Тіло отця Ігоря поховано біля храму Різдва Пресвятої Богородиці
м. Миколаїв.

У річницю смерті митрофорного протоієрея Ігоря Ляховича
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський Яків під час Божестенної
Літургії висловив щирі співчуття родині спочилого, осиротілій
пастві, співбратам священнослужителям, а також усім, хто любив і
шанував покійного.

Нехай Всемилостивий Господь прийме отця Ігоря  у оселі
Праведників, зі святими упокоїть його душу, дарує йому Царство
Небесне!

Прес-служба єпархії

Трудися й зміцнюй у собі віру. Згодом відчуєш потребу в молитві.
Поки твоя віра є слабкою, вона не змушує тебе молитися.

Дивилися ми, як слабкий струмінь води падав на колесо водяного
млина та колесо залишалося  нерухомим; коли ж прибула вода,
колесо рушило.

Віра є сила духовна. Мала віра не спрямовує  розум до роздумів
про Бога, а серце – на молитву до Нього. Міцна віра рухає й розум,
і серце, і всю душу людини. Поки живе в душі міцна віра, вона
силою своєю спрямовує душу до Бога.

Ти говориш, що, прочитавши слова Спасителя: знає Отець ваш,
у чому ви маєте потребу, перш, ніж ви попросите в Нього, зробив
висновок, що молитва не потрібна. Звичайно, знає Господь, що
нам потрібно, але Він хоче, щоб ми молилися до Нього. Тому й
заповів Спаситель: Безперервно моліться – і навчив нас молитися.

Це легше пояснити батькам, ніж тобі, нежонатому. Адже й батьки
знають, що потрібно дітям, але чекають, поки дитина попросить в
них. Знають батьки, що прохання зм’якшує і облагороджує дитяче
серце, робить його смиренним, лагідним, слухняним, милостивим
і вдячним. Бачиш, скільки небесних іскор висікає молитва з
людського серця!

Прочитав я, як якийсь прочанин зупинився перед будинком біля
дороги. Були там збори робітників, раптом запанувала в домі тиша:
робітники схилили коліна на молитву. Але один з них вийшов і
почав ходити навколо будинку. Запитав його прочанин:

– Що відбувається в будинку?
– Моляться Богові. Мені стало соромно, і я вийшов.
Прочанин замовк, чекаючи.
– Кого ти чекаєш? – запитав робітник.
– Чекаю, коли хто-небудь вийде, щоб запитати в нього про дорогу.
– Чому не запитаєш в мене? Я покажу тобі дорогу.
Похитав головою прочанин і відповів:
– Як може показати правильний шлях той, хто соромиться Бога

й своїх братів?
Думаю, що ти молитви не соромишся, але віра твоя ще не

зміцніла. Бережи, зміцнюй у собі це дитя. Коли виросте воно і
змужніє, сторазово  воздасть тобі за твою працю.

Мужня віра поверне внутрішнє колесо твого єства, і ти знайдеш
нове життя.

Мир тобі й благословення Боже.
Святитель Миколай Сербський

РІЧНИЦЯ СМЕРТІ
ОТЦЯ ІГОРЯ ЛЯХОВИЧА

ЛЮДИНІ, ЯКА ВІРИТЬ У БОГА,
АЛЕ НЕ МОЛИТЬСЯ ДО НЬОГО

В ОСТАННЮ ПУТЬ ПРОВЕЛИ
ОТЦЯ ВОЛОДИМИРА МАРЦИНІВА

«…Тому Бог вічний, для Якого трудився ти,
Сам оселить душу твою в місці світлому і

прекрасному,
де праведники спочивають, і одержиш на

суді Христовому
прощення і велику милість»

21 листопада у свято Собору архистратига
Михаїла та інших небесних сил безплотних, 
близько пів сьомої години ранку, у жахливій
ДТП на Золочівщині біля с. Велика
Вільшаниця  на 39-му році життя,  упокоївся 
митр. прот. Володимир Марцинів.

Звістка про смерть о. Володимира
сколихнула не тільки всю єпархію, але і всю
Львівську область, адже це був надзвичайно
добрий, вихований, розумний та працьовитий
пастир ниви Христової.

 22 листопада тіло о. Володимира було
привезене у с. Росохач Сколівського
благочиння, де отець, за коротких п’ять років
на парафії, повністю преобразив її. Велика
кількість парафіян прийшла провести в останню
путь настоятеля храму. 0 9 год. був відслужений
чин похорону священика до останнього
цілування, який очолив архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків, після чого
тіло о. Володимира було перевезене у його

Редакція газети «Духовна криниця» висловлює глибоке співчуття дружині,
дітям, рідним та парафіянам з нагоди трагічної смерті члена редакційної
колегії нашої газети протоієрея Володимира Марциніва і молить Бога про
упокоєння спочилого. Вічна йому пам’ять!

Головний редактор,
прот. Іоан Альмес

Коротка біографія митрофорного протоієрея Володимира Марциніва
Митрофорний протоієрей Володимир Марцинів народився 01.06.1980 р. в с. Жуків

Золочівського району Львівської області, де і в 1987 році пішов до школи, яку закінчив у
1995р. з відзнакою.

1995 році вступив до технічного коледжу ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, по спеціальності
«Менеджмент» закінчив – 1999р. – паралельно закінчив річні спецкурси комп’ютерника.

1999 р. вступив на 3-й курс Тернопільського Політехнічного Університету по тій же
спеціальності та закінчив у 2002 році.

Одночасно в 2000 році вступив до Львівської Духовної Семінарії УАПЦ де і навчався до
2003 року, в 2003 році переведений до Тернопільської Духовної Семінарії яку закінчив у 2004
році, і зразу призначений помічником інспектора ТПДС, а також призначений секретарем-
референтом Тернопільської єпархії УАПЦ.

 2004р – вступив до Духовної Академії, яку закінчив у 2006 році з кваліфікаційним рівнем –
Бакалавр Богослів’я, і був призначений діловодом Тернопільської єпархії УАПЦ, а також
прислуговував іподияконом біля митрополита Мефодія.

2006 році одружився з Смерекою Лесею Михайлівною  і зразу був рукоположений в диякони,
а в листопаді цього ж року – протодиякон митрополита Мефодія.

2007 рік рукоположений у священика у лютому місяці.
З 2006-2012 рр. призначений куратором парафії м. Рудки, Львівської області.
Від пасхи 2007 року священнослужитель Андріївської церкви м. Києва. 2008 р. призначений

священиком церкви Бориса і Гліба, м. Київ, діловодом патріархії УАПЦ.
У вересні 2012 року прибув у м. Одеса в розпорядження архієпископа Якова.
З 2013 року настоятель парафії у с. Росохач, Сколівського благочиння.
Вічна пам’ять новопреставленому священику Володимиру!

Прес-служба єпархії

рідне село Жуків Золочівського району. О 19 год.
 у рідному  храмі св. влмч. Микити с. Жуків була
відслужена панахида за загиблим о.
Володимиром.

23 листопада о 9:30 год. розпочалася
Божественна літургія із чином поховання.
Літургію очолив владика Яків.

Владиці спів служили: секретар  єпархії прот.
Андрій Безушко, прот. Леонід Городиський,
 численне духовенство не тільки Дрогобицько-
Самбірської єпархії, але й інших, та
священнослужителі Української Автокефальної
Православної Церкви.

Владика  звернувся зі словом до всіх присутніх,
у якому тепло висловив щире співчуття сім’ї,
рідним та близьким спочилого, особливо
дружині Лесі та десятирічному сину Святославу,
який осиротів у дитячому віці.

Пізніше  архієрей прочитав над спочилим 
розрішальну молитву і влив на лице спочилого
св. єлей, а також відбулося останнє цілування.

Тіло о. Володимира було поховане у його
рідному селі біля храму св. влмч. Микити.

Високопреосвященійший Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський та вся
Дрогобицько-Самбірська єпархія висловлюють
найщиріші співчуття родині померлого.
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(Оповідання)
[Частина 3]

 - Свята Великомученице Варваро, хвала Тобі! –
вигукнула Анна. – Знаєш, я вчора зустріла Варвару, вона
також почувається краще.

Варвара – жіночка пенсійного віку з Івано-
Франківщини; невисока на зріст, худенька, з акуратно
підстриженим волоссям, посрібленим сивиною;
обличчя постійно випромінює якусь добру і теплу
енергію, до якої так і хочеться доторкнутись. Вперше
Анна побачила цю жіночку в церкві одного недільного
дня, 17 грудня, тобто, в день пам’яті Святої
Великомучениці Варвари. Зауважила через цю
непідробну доброту, за те, з яким благоговінням
прикладалась до ікон, як приступала до Сповіді, як
приймала Святе Причастя, як подячно схилила голову,
коли священник вітав усіх, хто носить ім’я Варвара ( саме
тому й здогадалась, що її звуть Варварою). Виходячи з
церкви, зустрілись в дверях, привітались, усміхнулись
як давні знайомі. Наступної неділі зустрілись знову так
само, проте вже на вулиці розговорились.

- Я – Варвара з Франківщини, їду на Медаллє д’Оро
(площа «Золота Медаль»), - весело защебетала жіночка.

- Я так і догадалась, - засміялась Анна. – А я – ваша
землячка зі Львівщини, їду туди, куди й ви. Яке особливе
ім’я ви носите!

- Моя дорогенька, день і ніч дякую своїм батькам,
що нарекли мене Варварою. Молюсь постійно до Святої
Великомучениці Варвари. Вона – моя споручниця,
помічниця та заступниця, – розповідала Варвара Анні,
стоячи на східцях ескалатора, що опускав їх у метро.

- Думаєте, це моє волосся? – торкнувшись рукою
голови, запитала жіночка.

- Ні, це перука, а своє я загубила, бо саме проходжу
курс хіміотерапії, спокійно посміхаючись продовжувала
Варвара.

- Маєте проблеми? – стиха співчутливо запитала
Анна.

- Були, але йду по життю зі Святою Варварою, –
радісно щебетала нова знайома.

Дивлячись на її світле обличчя, Анна дивувалась
тому внутрішньому теплу, силі, бадьорості, спокою,
сама наповнювалась ним і подумала:

- А зморщечки біля очей, наче промінчики сонечка…
- Замолоду я натерпілась від свого чоловіка-пияка,

хай Господь йому того не пам’ятає. Бив мене часто,
одного разу так вперіщив кулачищем у голову, я відчула
такий нестерпний біль, як ніколи раніше. Довго після
цього мене голівонька боліла. Але може, й добре, що
вдарив тоді так, бо я одразу ж після цього втекла до
своїх батьків, а через два місяці – до Італії. Влаштувалась
на роботу до однієї синьйори, трішки старшої за мене.
Через рік знайшла роботу для своєї єдиної донечки,
помогла їй приїхати сюди. Працювала довго, проблем
не було. Аж раптом  одного разу відкриваю очі і не
можу зрозуміти: сон це чи правда, наче я в лікарні.
Протираю очі : та таки ж – в лікарні. Якісь апарати біля
мене, провідки, система, збоку сидить моя донечка Оля.
Підбігла до мене, плаче, цілує :

- Мамо, нарешті…
- Що нарешті?
В цей час заходить лікар і цей:
- А фінальменті! (нарешті).
- Виявляється, я, працюючи, враз втратила свідомість.

Синьйора, працівницею якої я була, викликала швидку,
повідомила мою Ольгу. А в лікарні я чотири дні
пролежала без тями, – сміється Варвара, заходячи з
Анною у вагон.

- Не знали, що зі мною робити: чи готуватись до
похорону чи росольчику з курочки молоденької варити,
– не втомлюється жартувати Варвара. – Коли я прийшла
до себе, моя бідолашна синьйора пришкандибала до
мене в супроводі своєї дочки; сіла біля мене і шепоче:

- Коли з тобою стався той інцидент, я, знаючи, що ти
гроші зберігаєш у своїй кімнаті, перебрала всі твої речі,
але грошей не знайшла. Хотіла віддати твоїй дочці, бо
не знала, що з  тобою буде.

- Моя дорогенька панусю, – сміюся хитро я, – гроші
я так ховаю, що ніхто не знайде. Там і там є дві тисячі
сімсот вісімдесят п’ять євро.

Синьйора подивилась на мене підозріло, по деякім
часі попрощавшись, пішла. Годинки через дві телефонує
моїй Олі:

- Ти знаєш, що твоя мама не втратила пам’яті; все
так, як вона сказала, я знайшла.

- А чого б це я могла втратити пам’ять, – дивуюсь я.

ПІД ОПІКОЮ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ

Закінчення на 5 стор.

Дочка хотіла мені щось відповісти, та в цю мить
заходить лікар, високий молодий красивий. Сів біля
мене, взяв мою руку і питається, як я почуваюся.

- Та, – кажу, – пора йти, бо моя бідна синьйора без
мене засумує та й хату до безладу доведе. А що це ви
мені латку на голові вистригли та пов’язку приліпили?

- Брава, – каже, – українка. Не здається, жартує. А
латку вистригли та пов’язку приліпили, бо дверцята в
голові відчиняли, – і собі жартує. – Тільки скажу вам,
що нічого не зробили, лиш перев’язали судиночку, з
якої кров витікала, почистили і…

- Ага, – думаю собі, – це в мене стався мікроінсульт.
- Але є одне «але». Одне манюсіньке «зернятко», яке

ми побоялись видалити, бо знаходиться в дуже
важливому центрі, що може призвести до порушення
життєво необхідних функцій. Побачимо. Переведемо
вас завтра у загальну палату, а там – днів через три-
чотири підете до своєї синьйори.

- А ми вже приїхали, – сказала Анна, побачивши за
вікном знайому станцію, – але все-таки розкажіть,
Варваро, до кінця.

- Ой моя дорогенька, – сміється Варвара, – то ще
довго оповідати.

- Однак сьогодні – неділя, ще півдня вільного, то
дослухаю, – відповідає Анна, дивлячись у лагідні сірі
очі, сповнені дивного тепла.

- Отож перевели мене в загальну палату, –
продовжувала нова Аннина співрозмовниця,
вийшовши з метро та обпершись об поручні навпроти
квіткового магазину. Дивовижна краса цикламенів,
різдвяників і троянд, щедро виставлених перед квітковим
магазином, наче доповнювала внутрішню красу цієї
дивної горяночки.

- Зайшовши в палату, побачила на одному ліжку
повнувату жінку, що знервовано стогнала та весь час
щось перепитувала в чоловіка, який сидів поруч. Обом
на вигляд – років шістдесят. Двоє інших ліжок були вільні,
на одному з них, під вікном, вмостилась я і, як це роблять
наші люди, почала стиха молитись. Нелегко було
зосередитись при такому сусідстві, та й в голові щось
там пощипувало, але я заставляла себе, заставляла,
заставляла. А найбільше, звичайно, зверталась до своєї
небесної покровительки, іконку якої тримала в руках.
Пізніше розговорились із Джованною та Вінченцо, так
звали моїх сусідів. Вранці, поки Джованна тривожно
дрімала, Вінченцо підійшов до мене та, ледве
стримуючи сльози, пошепки попросив:

- Прошу тебе, молись за Джованну, її сьогодні
оперують, – і сльози, як горох, покотились по його
обличчю. Махнув рукою, не в силі щось додати і
втомлено опустився на стілець поруч із ліжком
дружини.

Молилась, дивуючись чіткості та ясності думки, яку
посилав Господь; за себе не молилась так, як за
Джованну. Наступного дня це вже була зовсім інша
жінка: втомлена, але спокійна і щаслива. Лікарі не
приховували радості, що операція пройшла успішно.
Та під вечір до палати зайшла, охаючи, ахаючи,
підтримувана очевидно дочками, синьйора років
сімдесят. Всі троє новоприбулі по-італійськи емоційно

метушилися, стогнали, дочки раз по раз бігали до лікарів,
голосно говорили, плакали. З того всього ми зрозуміли,
що синьйору Джузепіну завтра оперуватимуть. В
якийсь момент, коли всі троє, втомившись метушитись,
замовкли Вінченцо, попросивши вибачення за
втручання не в свої справи, промовив:

- Синьйори, вчора я попросив Барбару ( на їхній лад
це – Варвара) молитись за мою дружину Джованну.
Барбара молилась і операція пройшла успішно.
Попросіть, щоб вона молилась і за вашу маму.

- Я зніяковіла і не знала, куди заховати очі, а дочки
деякий час дивились на мене мовчки, а потім одна
підбігла, вхопила мою руку і з плачем просила:

- Прошу тебе, прошу тебе, будь ласка, молись за нашу
маму.

- Та я ж не свята, я така ж як і ви, але обов’язково
помолюсь , – відповіла я їм. – І звичайно, молилась.
Тепер вже , в першу чергу, за Джузепіну. Дяка Богові, і
ця операція пройшла успішно, я, попрощавшись та
обмінявшись телефонними номерами, як із друзями,
пішла до своєї синьйори Лючії, яка місця собі не
знаходила без мене. Тижнів через два зателефонувала
мені дочка синьйори Джузепіни, дякувала за мої
молитви, радісно повідомила, що мама почувається
добре і всім розповідає про мене. А ще розповіла, що
їздила до Риму на  Анджелус ( спеціальна молитва до
Богородиці, яку Папа виголошує щонеділі і в свята перед
вірянами на площі) і там подала записку за здоров’я
мами та моє. Знову довелось мені переконувати їх, що
я не свята, я – така ж, як і всі, – сміялась Варвара.

- Не свята, але особлива, – щиро відповіла Анна, –
Господь навчав нас молитись за себе та за інших. Часом,
маючи проблеми, не хочемо нікому говорити, щоб не
обтяжувати інших, не засмучувати рідних, щоб не
потішались недоброзичливці. Але ні, треба казати, не
потрібно замикатися в собі. Тільки, мабуть, потрібно
спершу самому щиро помолитись, обдумати,
розкаятись, а тоді Господь підкаже до кого звернутись,
в кого попросити, щоб помолився за тебе. Мені здається,
що кожну щиру молитву Господь почує, тільки молитва
людини, обтяженої гріховною ношею йде не прямою, а
звивистою дорогою, долаючи перешкоди, а молитва
дитяча, молитва праведника долітає до Бога значно
швидше. Тому, коли просимо щиро, отримаємо
підказку, до кого звернутись за  молитвою. Пригадую,
одного дня молилась перед Розп’яттям в церкві
Богородиці Визволення, на вулиці Бельведере, де над
престолом – такий знайомий нам образ Богородиці
Неустанної Помочі. Мою молитву тоді перервав
середнього віку чоловік. Спочатку подумалось, що
хтось, як звичайно, просить милостиню, та цей чоловік
промовив, плачучи:

- Благаю, моліться за мене… Я – великий грішник…
Я багато нагрішив… Через мене так страждає родина…
Моліться за мене…, – похиливши голову, зсутуливши
плечі, побрів углиб церкви. Здавалось, справді ніс
важкий тягар.

- Не знаю, скільки часу стояла, заціпенівши, перш
ніж почала молитись. Не знаю імені цього чоловіка, але
молюсь за нього і до сьогодні, хоч пройшло багато часу.

- Так, – підтвердила Варвара, – Хто хоч один раз увійде
в твоє серце «на молитву», ти  вже не в силі його забути,
тому й молюся щоденно до своєї заступниці, бо вірю,
що за її молитвами Господь дав мені можливість п’ять
років після тієї операції працювати, не відчуваючи ніяких
болів, а після п’яти років, коли вже померла моя добра
синьйора Лючія і я влаштувалась доглядати іншу майже
мою ровесницю оте «манюсіньке зернятко» почало
рости, довелось знову «відкривати дверцята моєї
голови» і наводити там порядок, – знову жартує
Варвара, випромінюючи любов  до навколишнього
світу. – А коли мене вже вдруге прооперували, я
познайомилась з італійкою Марією, християнкою, на
диво, твердої віри. Більше десяти років тому Марія
внаслідок автокатастрофи повністю втратила здатність
бачити правим оком. Народилась і виросла в побожній
християнській родині. Як згадувала, відчувала особливу
радість, молячись до маленької іконки Богородиці, яку
їй свого часу  подарувала бабуся. Ця іконка була тоді з
Марією в лікарні. Так от, одного ранку Марія,
прокинувшись, не побачила світу. Здорове око, яке
ніколи не турбувало, враз без будь-яких видимих причин
перестало бачити. Пам’ятаю, як Марію ввели в палату,
допомогли лягти на ліжко. Вона була спокійна, тихим
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В останні дні листопада Православна
Церква ввела Своїх вірних у час Різдвяного
посту. Цей піст, протяжністю сорока днів,
своєю строгістю нагадує нам Великий піст.
Бо так Православна Церква, як дбайлива
Мати, хоче духовно підготовити Своїх дітей,
православних християн, достойно зустріти
Різдво Христове. Зустріти це Різдво як
свято, як доконаний факт тілесного
народження Сина Божого. Бо це в
народженні від Діви Син Божий став
Боголюдиною.

І саме в місяці грудні особливо
простежується зближення повноти часу, в
якій Бог Отець явив спасіння роду
людському у Своєму Сині Єдинородному.

У Святому Письмі Старого Завіту нам
показано створення духовного і
матеріального світу. Блаженний стан
людей. Їхнє гріхопадіння та втрату
блаженства. А, щоб люди не впали у відчай,
Бог пообіцяв Спасителя.

Для цього, щоб Спаситель мав достойну
тілесну Матір, Бог із Авраама виводить
Свій обраний народ. Щоб цей народ вів себе серед світу
язичницького, поганського, праведно і побожно, Бог дав йому
Свої заповіді і Закон. Коли ж народ зневірявся та впадав у
гріхи, Бог посилав людям пророків, які закликали людей до
покаяння, нагадували людям про милостивого Бога, Який за
праведність прощає допущені гріхи, рятує із злих обставин.
Нагадували пророки про обіцяного Месію – Спасителя.
Говорили пророки про Його велике достоїнство як Сина
Божого та тілесне походження із царського роду пророка
Давида. Вказували пророки час приходу Спасителя та місце
тілесного народження. Пророки духовно зігрівали і потішали
Божий народ та давали людям впевненість в отриманні
блаженства і великої втіхи у прийдешньому Христі Спасителі
(у грудні маємо пам’ять таких пророків: 2 –Авдія, 14 – Наума,
15 – Авакума, 16 – Софонія, 29 – Агея, 30 – Даниїла).

Завдяки такій особливій діяльності пророків, також
священиків і законовчителів, які виявляли праведне життя і
належне служіння Богу і людям, час Старого Завіту
наповнений багатьма праведниками – людьми святого життя.
Так ХІ ст. показує нам прообраз праотців Якима і Анни. Це
пророчиця Анна, мати пророка Самуїла. Будучи замужем,
Анна не могла народжувати дітей. Її чоловік, хоч і любив її, та,
користуючись правом в таких випадках привести у свій дім
іншу жінку, так і вчинив. Вона народжувала дітей і всіляко
зневажала Анну. Довго це у смиренню терпіла Анна, а відтак
почала просити у Бога щоб і їй стати матір’ю. Одного разу
вона прийшла у Скинію (похідний, переносний храм, бо тоді
не було ще у євреїв сталого храму). Ставши на коліна, Анна
ревно і слізно молилась. Молилась цілий день до пізнього
вечора, так що тодішній первосвященик Ілій подумав що вона
навіжена та хотів її прогнати. Але вислухавши Анну, він
благословив її та запевнив, що Бог вислухав її молитву і вона
стане матір’ю.  Анна народила сина та назвала його Самуїлом,
що означає – Бог почув, почутий Богом. Підплекавши сина
до зрілих дитячих літ, Анна привела його до первосвященика
Ілія та просила взяти сина під опіку і поставити у Скинії на
служіння Богу. І, як говорить нам Святе Письмо, Самуїл
духовно зріс у Скинії та покликаний Богом бути пророком.
Він багато потрудився, ревно служив Богу і людям. По Божій
вказівці Самуїл для євреїв помазав на царство двох перших
царів: Саула і Давида.

В подібній зневазі було праведне подружжя Якима і Анни.
За бездітність їх зневажали сусіди, знайомі та навіть і
священики у Єрусалимі. На це ці праведники до своєї
праведності додали ще більш посилену молитву, піст і надію,
що Бог задовільнить їхнє прохання. Бо хочуть своє народжене
дитя віддати на служіння Богу. І Бог вислухав їх та через Ангела
дав їм звістку, що Анна зачне у своїм лоні Дитя. Провидінням
Божим Церква вшановує пам’ять цих двох Анн одного дня –
22 грудня.

А от 4 грудня святкуємо введення в храм Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Це свято
показує вірність праведних Якима і Анни Богу. Вони прийняли
народжене Дитя як божий дар – Богу і віддали. Віддали це
Дитя в трьохлітньому віці, поки світ ще не торкнувся до Діви
своїми спокусами і гріхами. А Бог приймав цей людський
дар, який був Ним передбачений ще перед віками. Це Боже
провидіння дало праведним Якиму і Анні Боже благословення
народити Діву, як Матір, тілесну Матір Божого Сина. Це
провидіння привело Діву Марію у храм, прийняло і духовно
та тілесно зростило, виховало у смиренній покорі волі Божій.
Ця покірність Діви спричинилась до плотського приходу у
світ Бога – Спасителя роду людського.

У Діві Марії Істинний Бог, Друга особа Божа Святої Тройці,
Син Божий поєднав Себе з людською природою та прийшов
у наш світ як Боголюдина. Таке Божественне поєднання з
людською природою дало людям можливість споглядати Бога

МИНУЛЕ У СЬОГОДЕННІ
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНИНА

у людському Тілі. А це зумовлює
призадуматись над минулим і теперішнім
людства.

Слово Боже на сторінках Святого
Письма показує життя роду людського
яким воно було і є. Бачимо багато
гріховного, бачимо байдужих до Бога, до
Його заповідей. Але праведність і малої
кількості людей завжди спричинялась до
Божої милості. Прояви Божої милості
приводили людей у розчулення, до
покаяння навіть і закоренілих грішників.
Через Божі милості до єврейського народу
пізнавали істинного Бога і поганські
народи. Історія та Святе Письмо  свідчать
як в таких випадках поганські народи
поклонялись істинному Богу.

Також треба зазначити що і в родоводі
Ісуса Христа є вихідці із поганських
народів.

Та як же поєднується праведність, Божа
милість та тілесне народження Ісуса
Христа? Божа милість завжди присутня у

житті людського роду, незважаючи на наявність праведності чи
її відсутність. Бо якби не було Божої милості, то життя людей та
сам видимий, матеріальний світ зникли б, як прояви зла. Але
Божа милість, як свідчить Святе Письмо, використовує і прояви
зла на добро, на спасіння роду людського. Не всі причетні до
родоводу Спасителя були праведні. Але Бог поволі серед цього
гріховного хаосу приводив кожне наступне покоління до
збільшення праведності. І кульмінацією праведності цього
родоводу було життя Якима і Анни. Вони Божою благодаттю
зосередили в собі праведність зовнішню і внутрішню – добрі
праведні вчинки і духовний стан. Духовний стан був таким, що
вони, все що мали, вважали Божим даром, а себе лише
користувачами. Сповнення волі Божої було осмисленим та
способом життя. Покладання на волю Божу, сприйняття Божої
волі – це незмінна риса Якима і Анни, як і всіх праведників
(якщо щось прошу в Бога, то не з гордості, мовляв: Бог мене
любить і дає, а із покірності Богу і у повному смиренні). Тому
праведники отримане від Бога знову повертали Богу. Це
зберігається у життю православних християн і досі. Це
підкреслюють слова Божественної Літургії: «Твоє від Твоїх Тобі
приносимо за всіх і за все».

То ж, незмінний Бог у Своїм слові та обіцянці, до людської
праведності додав і Свою милість. Божою милістю з духовно –
тілесного коріння праведних Якима і Анни проріс і відповідний
плід, повний покірності та смирення,- Діва Марія. Це та
передбачена пророками Діва, як Мати, з Якої тілесно народився
Син Божий.

Цей Син Божий, наш Спаситель і Господь Бог ради спасіння
роду людського пішов на Своє приниження. Бо, як Бог, Він –
наш Творець, але Його невимовна любов до людей виявила
самопожертву. Для цієї самопожертви саме лоно Діви Марії у
Її праведності, покірності, смиренні та духовній повноті
виявилось достойним для оселення в ньому Сина Божого,
Якому Святий Дух зіткав у Дівочому лоні людську природу.

Оце тілесне народження Сина Божого від Діви незбагненне,
бо як це Син Божий став Сином Діви. Це народження радісне
для роду людського, бо у ньому рід людський заново
народжується. І водночас все так просто, бо Бог перемагає
закони природи: Бог захотів – і сталось.

Відтак у Христі силою Святого Духа зродилась Свята
Христова Церква. На І Вселенському Соборі Їй дано ознаку:
Православна, як Церкві, що володіє всіма чинниками, щоб
прищепити Своїм дітям віру, живучи якою, християни право –
правильно вірують в Бога, правильно Його визнають, правильно
славлять. А так жити, вірувати, сповідувати та славити можуть
тільки праведники. А їхня духовна сила до цього є у Святому
Дусі, Який колись прикрито діяв у праведниках Старого Завіту.
Ця духовна сила і у Христі Ісусі, Якого  праведники Старого
Завіту з великою вірою терпеливо очікували, а православні
християни з вдячністю прийняли це Божественне сходження на
землю та живуть дарами Христової жертовності. Нинішні
праведники черпають від праведників Старого Завіту приклад,
наснагу, а в Христі Ісусі силу Святого Духа, щоб і як Христос,
бути послушними волі Божій; творити діла милосердя, і при
всім тім виявляти, як і Господь Христос, покірність і смирення.

Ці новозавітні праведники – мученики, святителі, преподобні,
блаженні і просто праведні відомі нам із церковного календаря.
Є і багато невідомих. Живуть цією праведністю люди і тепер. В
когось вона загальна, в когось більш багата духовно, а хтось
свою праведність ховає від людського ока. Але пройде якийсь
час і Всевідець Бог виявить людству Своїх праведників.

На основі викладеного  життя  православного християнина
полягає в тому, щоби не ради показухи бути праведником, не
ради надії на спасіння, а лише із почуття любові до Бога. Ради
слави Божої у смиренному рабському служінні Богу виявляти
синівську покірність своєму Богу Творцю, Спасителю і
Благодійнику.

      Підготував свящ. Іван Владика

ПІД ОПІКОЮ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ

ВАРВАРИ
Закінчення.

Початок на 4 стор.

лагідним голосом поцікавилась, хто є в
палаті. Мене особливо вразило, що ні в
голосі, ні в рухах, ні у вигляді обличчя не
відчувалось ані тіні страху, зневіри чи
відчаю. Здавалось, вона була щаслива
нести той тяжкий Хрест. Чотири дні ми
були разом з Марією. Щодня приходили
лікарі, довго щось радились біля Марії,
робили різні обстеження, аналізи але, як
мені здавалось, ніякого конкретного
висновку не могли зробити. А Марія? –
А Марія молилась, молилась, молилась,
тримаючи бабусину іконку біля очей.
Вранці останнього дня мого перебування
після операції я тихенько збирала свої
речі як раптом почула:

- Я бачу! Боже мій! О Санта Мадонна!
Я бачу!

Останні слова почув і лікар, що саме
заходив до палати.

- Лікарю, я вас бачу, – сміялась Марія
щасливо, – але диво – бачу тим оком,
яким перестала бачити десять років тому
і, як мене запевнили, вже не зможу
бачити ніколи. За хвилю палата
наповнилась людьми, що здивовано,
схвильовано, радісно поглядали на
Марію, багато хто просив доторкнутись
до чудотворної іконки.

- Я також із вдячністю поцілувала ту
іконку, – продовжувала Варвара. –
Попрощалася з Марією, повернулась до
своєї роботи . Працюю, проходжу сеанси
хіміотерапії. Вже досягла пенсійного віку,
маю право отримувати тут невелику, як
на їхні мірки, але достатню, як для мене,
пенсію. Бракує лиш одного – прописки.
Не маю тут постійного місця
проживання, а без нього пенсію не
виплачуватимуть. Синьйора, в якої
працюю, знаючи мої проблеми зі
здоров’ям, не хоче себе цим обтяжувати.
Надіюсь, що може хтось із наших жінок,
які винаймають житло, пропишуть мене
до себе. А як не знайду, то й не знайду.
Ой, та й наговорила я вам сьогодні,
вибачайте, – все так же лагідно
посміхалась Варвара.

- Та що ви кажете! Мала велику
приємність поспілкуватись із вами
сьогодні. Нехай Свята Великомучениця
Варвара допомагає вам і надалі, –
схвильовано відповіла Анна.

- Знаєте, – хитро підморгнула Варвара,
– я не вмію писати, а ви, здається, маєте
такий талант. Писатимете колись книжку,
напишіть і про те, як Свята Варвара свою
поміч мені посилала. Хотіла б померти
на рідній Україні, та батьки вже, Царство
їм Небесне, спочивають, а єдина донечка
тут працює. Скільки Бог призначив,
стільки й буду славити Його на цій дорозі.

Попрощались, мов рідні. Декількох
робочих днів Анна бачила Варвару
оддалік. Завжди бігла енергійна весела, з
пакунками в обох руках. Одного разу
Анна зауважила, що Варварина перука
дещо з’їхала набік. Очевидно поправити
її не було можливості через пакунки в
обох руках., але це зовсім не псувало її
вигляду, бо те чисте світло, яке
випромінювали її очі, лагідність та дитяча
довіра, що переповнювали її обличчя,
щедро огортали кожного, на кого вона
дивилась.

03.03.2015
Любов Тюльченко
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Православна історія ззовні позначена низкою
раптових катаклізмів: захоплення Александрії, Антіохії
та Єрусалиму арабськими мусульманами; спалення
Києва монголами; два пограбування Константинополя;
Жовтнева революція в Росії. Проте ці події, змінивши
зовнішній вигляд православного світу, ніколи не
руйнували внутрішню цілісність Православної Церкви.
Перше, що вражає сторонню людину, яка знайомиться
із православ’ям, – це атмосфера старовини, її зовнішня
незмінність. У православ’ї й досі охрещують
трикратним зануренням, як за часів ранньої Церкви; й
досі приносять немовлят та маленьких дітей до Святого
Причастя; під час Літургії диякон і досі вигукує: “Двері!
Двері!” – згадуючи ті часи, коли вхід до церкви ревно
охоронявся і ніхто, крім членів християнської громади,
не міг відвідувати богослужіння; Символ Віри й досі
читається без будь-яких додатків. 

Це лише декілька яскравих прикладів того, чим
пронизано всі аспекти православного життя. Коли зараз
на внутрішньоцерковних зборах православних просять
підсумувати те, що вони вважають визначальною
характеристикою їхньої Церкви, останні, зазвичай,
наголошують саме на її незмінності, її настанові
залишатися вірною минулому, її усвідомленні живого
зв’язку з Церквою давніх часів. На початку XVIII століття
східні патріархи казали неприсяжникам словами, які
нагадують мову Вселенських Соборів, майже те саме:
“Ми бережемо вчення Господнє незмінним та суворо
дотримуємося віри, яку Він залишив нам, зберігаємо її
неушкодженою та не применшеною, як царський скарб
і пам’ятку величезної ціни, ані додаючи, ані забираючи
будь-що від неї».

Ця ідея живого зв’язку зосереджується для
православ’я в одному слові – Передання. “Ми не
змінюємо вічних меж, які встановили отці, – писав Іоан
Дамаскін, – а зберігаємо Передання таким, яким ми
його отримали”. Православ’я завжди говорить про
Передання. Що ж воно має на увазі під цим словом?
Зазвичай розуміється, що передання, традиція означає
точку зору, віру чи звичку, успадковану нащадками від
пращурів. Християнське Передання в цьому випадку –
це віра й звичаї, що їх апостоли прийняли від Христа та
які від часів апостолів передавалися в Церкві від
покоління до покоління. Але у православному
християнстві Передання означає щось конкретніше й
специфічніше. Воно означає книги Біблії; воно означає
Символ Віри; воно означає постанови Вселенських
Соборів і писання Отців; воно означає Канони,
богослужбові книги, святі ікони – фактично, всю
систему вчення, церковного управління, богослужіння,
духовності й мистецтва, які православ’я формувало
упродовж століть. Сучасні православні християни
бачать себе спадкоємцями та охоронцями багатого
спадку, отриманого з минулого, й вірять, що передати
цей спадок у майбутнє недоторканним, – їхній
обов’язок. 

Зауважимо, що Біблія теж є часткою Передання. Іноді
Передання визначається як усне вчення Христа, не
зафіксоване в писаннях Його безпосередніх учнів. Не
тільки неправославні, а й багато православних авторів
прийняли таку точку зору, вважаючи Святе Письмо і
Святе Передання двома різними речами, двома
окремими джерелами християнської віри. Але
насправді є лише одне джерело, оскільки Святе Письмо
існує в самому Переданні. Відокремити та протиставити
їх – означає збіднити ідею їхньої близькості. 

Православ’я, шануючи цей спадок, також добре
усвідомлює, що не все, отримане з минулого, є
рівноцінним. Серед різноманітних складових Передання
найбільше значення надається Біблії, Символу Віри,
догматичним визначенням Вселенських Соборів – ці
речі православ’я сприймає як щось абсолютне й
незмінне, таке, що не може бути скасованим чи
виправленим. Інші частини Передання не мають такої
ваги. Постанови соборів в Яссах чи Єрусалимі не стоять
в одному ряду з Нікейським Символом Віри, так само,
як писання Афанасія чи Симеона Нового Богослова не
займають такого ж місця як Євангеліє св. Іоана. 

Не все, отримане з минулого, є рівноцінним, так
само, як не все, отримане з минулого, неодмінно є
істинним. Як зазначив один з єпископів на Соборі в
Карфагені 257 року: “Господь сказав: Я є істина. Він не
сказав: Я є звичай”. Існує різниця між “Переданням”
та “переданнями”: багато передань, успадкованих із

Бережи передане тобі. 
I Послання до Тимофія, 6, 20 

Передання є життям Духа Святого у Церкві. 
Володимир Лосський 

ВНУТРІШНЄ ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕРЕДАННЯ

минулого, є людськими та випадковими –
благочестивими поглядами (або чимось іншим), але не
дійсними частинами єдиного Передання, основної
християнської звістки. 

Підходити до минулого критично є вкрай необхідним.
За візантійських та поствізантійських часів православ’я
часто було аж ніяк не критичне у своєму ставленні до
минулого, наслідком чого став застій. Тепер таке
нерозбірливе ставлення не може тривати далі. Вищий
рівень знань, пожвавлення контактів із західними
християнами, навала секуляризму та атеїзму змусили
православ’я у XX столітті пильніше придивитися до
свого спадку й чіткіше розмежувати Передання та
традиції. Завдання розрізнити їх ніколи не було легким.
Необхідно уникати таких помилок, яких припустилися
старовіри та “Жива Церква”: одні вдалися до
надзвичайного консерватизму, що уникав будь-яких
змін у традиціях, інші – до духовних компромісів, які
підривали Передання. Отже, незважаючи на певні
очевидні перешкоди, православ’я сьогодні, можливо,
перебуває у кращій ситуації, щоб зробити правильне
розмежування, аніж його попередники; і нерідко саме
контакт із Заходом допомагає дедалі чіткіше усвідомити,
що є справді необхідним у їхньому власному спадку. 

Справжня вірність православ’я минулому має бути
творчою вірністю; насправді православ’я ніколи не
може заспокоїтись, вдоволене пустим “богослов’ям
повторень”, що, як папуга, повторює прийняті формули,
навіть не намагаючись зрозуміти, що за ними стоїть.
Вірність Переданню, якщо вона розуміється належним
чином, не є механічним, пасивним та автоматичним
процесом передачі мудрості далекого минулого.
Православний мислитель має бачити Передання
зсередини, він має злитися з його духом, він має на
власному досвіді зрозуміти значення Передання, і
зробити це як дослідник, сміливо, із творчою уявою.
Щоб жити за Переданням, недостатньо просто
розумово погодитися із вченням, оскільки Передання
є чимось значно більшим, ніж набір абстрактних
тверджень, – це життя, це особиста зустріч із Христом
у Дусі Святому. Передання не лише підтримується
Церквою – воно живе у Церкві, це життя Святого Духа
в Церкві. Православна концепція Передання не стала, а
динамічна, це не мертве прийняття минулого, а живе
відкриття Духа Святого в сучасності. Передання, хоча й
внутрішньо незмінне (оскільки Бог не змінюється),
постійно приймає нові форми, що доповнюють старі,
не замінюючи їх. Православ’я, зазвичай, постає таким,
ніби період формулювання вчення вже повністю позаду,
насправді ж це не так. Можливо, в наші дні буде зібрано
новий Вселенський Собор, й Передання буде збагачене
свіжими твердженями віри. 

Ця ідея Передання як чогось живого була гарно
висловлена Георгієм Флоровським: 

“Передання є свідченням Духа; неперервне
одкровення Духа та проповідування доброї звістки...
Щоб прийняти й зрозуміти Передання, ми маємо жити
в Церкві, ми маємо усвідомлювати благодатну
присутність у ній Всевишнього; ми маємо відчувати
подих Духа Святого у ній... Передання не є тільки
охороною, консервативним принципом; воно,
головним чином, є причиною зростання та
відновлення... Передання є місцем постійного
перебування Духа, а не тільки пам’яттю слів”.

Передання є свідченням Духа, згідно із словами
Христа: “Коли ж прийде Він, Дух істини, то настановить
вас на всяку істину” (від Іоана 16, 13). Це та Божа
обіцянка, яка становить основу відданості православ`я
Переданню.

ЗОВНІШНІ ФОРМИ
Прослідкуємо різні зовнішні форми, в яких виражене

Передання: 
1) Біблія 
а) Біблія та Церква. Християнська Церква є

Церквою Святого Письма: православні вірять у це так
само глибоко, якщо не глибше, ніж протестанти. Біблія є
найвищим вираженням Божого одкровення людському
роду, й християни завжди мають бути “народом Книги”.
Але якщо християни є людьми Книги, то Біблія є Книгою
людей; вона не має вважатися як щось, встановлене над
Церквою, але як щось, що живе та є зрозумілим
всередині Церкви (ось чому не слід розділяти Святе
Письмо та Передання). Саме від Церкви походить
авторитет Біблії, оскільки саме Церква колись визначила,
які книги входитимуть до складу Святого Письма; і лише
Церква може авторитетно тлумачити Святе Письмо. У
Біблії є багато висловлювань, що самі по собі аж ніяк не
однозначні, й окремі читачі, хай навіть і щирі, легко
можуть помилитися, якщо вони довіряють лише своєму
власному тлумаченню. “Чи розумієш, що ти читаєш?”
– спитав Філіпп ефіопського євнуха, і євнух відповів: “Як
можу, якщо хтось не наставить мене?” (Діяння 8, 30-I).
Православні, читаючи Святе Письмо, приймають за
наставника Церкву. Вступаючи до Православної Церкви,
новонавернений обіцяє: “Я прийматиму й розумітиму
Святе Письмо згідно з тлумаченням, якого
дотримувалась й дотримується Свята Православна
Східна Кафолічна Церква – Мати.” 

б) Текст Біблії: біблійна критика. Православ’я має
такий самий Новий Заповіт, як і решта напрямків
християнства. В якості найавторитетнішого тексту
Старого Заповіту використовується давній грецький
переклад, відомий як Септуагінта. Й коли
спостерігаються відмінності від давньоєврейського
першоджерела (що трапляється досить часто),
православ’я вважає, що ці зміни в Септуагінті були
натхненні Святим Духом та мають прийматися як
продовження Божого одкровення. Найвідоміший
приклад – це Ісая 7, 14, де давньоєврейське джерело каже:
“Молода жінка прийме в утробі та народить сина,” а
Септуагінта перекладає: “Діва прийме в утробі” тощо.
Новий Заповіт дотримується тексту Септуагінти (Матвій
1, 23). Давньоєврейська версія Старого Заповіту має
тридцять дев’ять книг. Септуагінта має ще десять книг,
не включенних до давньоєврейської версії, які відомі у
православ’ї, як второканонічні книги8. Вони були
проголошені Ясським (1642 р.) та Єрусалимським (1672
р.) Соборами як “справжні частини Святого Письма”;
проте більшість сучасних православних учених, услід за
Афанасієм та Ієронімом, вважають, що второканонічні
книги хоча і є частиною Біблії, але стоять нижче за решту
Старого Заповіту. 

Християнству насправді нема чого боятися відвертих
питань. Православ’я хоча і вважає Церкву
найавторитетнішим тлумачем Біблії, не забороняє
критичного та історичного вивчення Біблії; щоправда
досі православні вчені не відзначилися в цій галузі. 

в) Біблія у Службі Божій. Іноді думають, що
православ’я надає меншого значення Біблії, ніж західні
християни. Проте насправді Святе Письмо постійно
читається на православних службах: протягом тижня на
утренях та вечірнях прочитується весь Псалтир, а під
час Великого посту – навіть двічі на тиждень; читання
Старого Заповіту приписані на вечірнях у переддень
багатьох свят, а також на шостій годині й вечірні будніх
днів Великого посту (на жаль, на літургії Старий Заповіт
не читають). Читання Євангелія є кульмінаційним
моментом недільної та святкової утрені; на літургії ж
читають спеціально підібрані уривки з Послань та
Євангелій, приписані на кожен день року таким чином,
що на Євхаристії протягом року прочитується весь
Новий Заповіт (за винятком Одкровення Іоана
Богослова). “Нині отпущаєши” співають на вечірні,
“Величить душа моя Господа”, “Благословен грядеш в
ім’я Господнє” та старозавітні гімни – на утрені; молитва
Господня читається на кожній службі. Крім цих окремих
уривків із Писання, весь текст кожної служби насичений
біблійними висловлюваннями; було підраховано, що в
літургії міститься 98 цитат зі Старого Заповіту та 114 – із
Нового. Православ’я вважає Біблію словесною іконою
Христа; сьомий Вселенський Собор затвердив, що святі
ікони та книги Євангелія мають вшановуватися однаково.
У кожній церкві Євангеліє займає почесне місце на
престолі; його урочисто виносять на літургії та на утрені
в неділю і на свято; вірні цілують його та вклоняються
йому. Так у Православній Церкві виявляється повага до
Слова Божого. 

Підготував митр. прот. Володимир Марцинів
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Священик – це не робота. Бути
служителем – покликання, яке
вимагає самовіддачі, пожертви та
цілодобової невідступності від своєї
місії. Працю священика можна
порівняти хіба з батьківським
обов‘язком – повсякчасним та
жертовним.

Як люблячий батько, священик
повинен турбуватися про тих, хто
знаходиться під його опікою.  Він
присутній разом зі своїми мирянами
в їхніх радощах.  Він присутній у їхніх
печалях також.

Як добрий батько,  священик
повинен стежити за тим, що
споживають його діти. Він повинен
забезпечити те, що корисно, та
піклуватися про їхній добробут
навіть, коли вони ласують фастфу-
дом.

Як хороший батько, священик
повинен виявити найкраще в тих, хто
знаходиться під його опікою. Тому
йому доводиться кидати виклики,
заохочувати та інструктувати.
Батько повинен моделювати бажану
поведінку. Виховувати – означає бути
здатним залишатися непорушним та
не коритися спалахам гніву чи інших
емоцій.

Як щиросердний батько, служи-
тель повинен виховувати свою
паству та вчити їх бути добрими у
батьківстві та материнстві. Його
слова не можуть бути пустими. Вони
повинні нести істину. Священик не
може вчити інших любові до Христа,
коли його слова та дії суперечать
одні одним.

Як відданий батько, священик
повинен бути готовим жертвувати та

Несе Він Слово Боже для людей…
І додає нам радісні слова…
Як щастя мить дарує світ оцей –
Помножить радість Він – як мінімум на два.

Як горе, як тривоги й грози
І сум й розпуку в серці маєш ти…
Він заспокоїть і обсушить сльози,
Біду розділить – як мінімум на три.

Несе Він Хрест важкий – та свій і рідний:
Зерно Господнє сіє по серцях…
Священик-Капелан, син Божий гідний
Упевнено торує свій життєвий шлях.

В серцях людей будує гідність й віру,
З родиною, з громадою – не сам…
А вдачу має вулканічно щиру!
Хай Бог поможе збудувати й Храм.

Опіки Богоматері, від Бога благодати
І покровительства усіх Господніх сил!
Ми Бога просим многа літ зіслати!
Vivat! Отець наш! Ульмер Михаїл!!!
Амінь.

З повагою і християнською любов’ю
Володимир Борщ та парафіяни

18-21.11.2018 р.
 м. Сколе

Отцю Михаїлу Ульмеру,
протоієрею, капелану,

настоятелю православного храму
Святого архистратига Михаїла м. Сколе

в День народження і в День тезоіменитства

ХОРОШИЙ СВЯЩЕНИК –
ХОРОШИЙ БАТЬКО

страждати (часто мовчки) для добра
тих, ким опікується. Чи вимагають
жертви кілька годин турботи про
свою паству, чи довгі години опіки
над її потребами, настоятель іде на
це з тихою впевненістю та знанням,
що Ісус віддав більше; страждав та
жертвував набагато більше. Ось що
означає «бути у Христі». Само-
віддана любов Ісуса – це завжди
приклад для тих, хто прагне бути
добрим чоловіком у шлюбі та
люблячим батьком.

Будьте вдячними Богу, якщо
маєте такого священика. Тому що
перед Вами той, котрий визначає
своїм першочерговим завданням
Царство Небесне для Вас та всіх
інших мирян. Він знає, що дорога до
Раю – важка, звивиста та неперед-
бачувана, але вона є, і її здобутки
вартують вдесятеро більших
перешкод.

Праця священика та батька дійсно
багато в чому подібні – і часто обидві
вони вдячні.

Підготував митр. прот.
Володимир Марцинів

Ці віршовані рядки, пісню
присвячую дітям:

-  які переносять тяжкі недуги у
медичних  закладах, які потребують
нашої матеріальної допомоги, на
лікування;

- діточкам із недільних шкіл, які
є в наших храмах на Дрогобицько-
Самбірської єпархії, та, які є завжди
активними у добрих милосердних
справах у допомозі своїм
наймолодшим побратимам. Які
кожної неділі відвідують на своїх
парафіях недільні школи разом із
своїми настоятелями храмів та
вчителями.

Також складаю велику подяку
їхнім настоятелям, які докладають
всі свої зусилля для того щоб
пояснити і навчити Закону Божого,
Десять заповідей Божих, любити
Бога і храм Божий. Особливо
вдячний  отцю Івану (смт. Підбуж),
отцю Федору (с. Сторона), отцю
Ярославу (м. Новий Калинів), отцю
Володимиру (с. Бабино), отцю
Володимиру (с. Ралівка), отцю
Роману (с. Сприня, с. Воля
Блажівська), отцю Андрію (с.
Нагуєвичі) за їхню велику підтримку
у патріотичному  вихованні дітей та
молоді.

Нехай плоди доброго сівача
завжди будуть благословенні Богом
за вашу відданість служінню Богові
і своїй пастві на ниві Христовій.

з повагою Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння

Господнього
с. Ралівка Самбірського

благочиння

Я ВСІХ ЛЮБЛЮ І МОЛЮСЯ ЗА СЕБЕ
Матусю мила! Чого не

справедливо?
Хвороба й біль бере моє життя.
Я ще нічого злого не зробила,
Тяжку Недугу переношу я.

 Приспів:

Простіть  мені, бо я  і ще
маленька,

Не можу заробити на життя.
Ручка  моя ще зовсім

крихитенька,
Змилосердіться, хочу жити я.

Я всіх люблю і молюся за себе,
Прошу любові в Господа

щодня.
Лише не знаю кого просити

треба,
Часточку жертви за моє

життя.

            Приспів:

Чуйте мене, і Господа із Неба
За всіх дітей, що у лікарнях

сплять.
Маленька доля, з кожного

потреба,
Я Господа за Вас буду благать.

 Приспів:

Дайте усі – кому не одинока,
Хто був один і знає то життя.
Хто бачив світ, і має щиру руку,
Жертву свою не викине в

сміття.

28 листопада 2018 року у рамках проекту ”Визначні особистості в історико-
культурному вимірі України” в Педагогічному коледжі Львівського
національного університету імені Івана Франка відбувся семінар, присвячений
пам’яті митрополита Іларіона (Огієнка).

Захід організувала викладачукраїнської мови за професійним спрямуванням
СвітланаДеміхова.Певна символіка вбачається і в локації, адже Педагогічний коледж
знаходиться в приміщенні колишньоїучительської семінарії, в якій професор Іван
Огієнковикладав українську мову. Варто підмітити, що львівський період (1922-1926
рр.) в йогожиттібув досить плідним. Адже тут професор налагодив контакти з
місцевою інтелігенцією тарозпочав роботу над рядом проектів, які реалізовував
впродовж усього свого життя.

З доповіддю ”Ідея Помісності Української Церкви в діяльності митрополита Іларіона
(Огієнка)” виступив клірик Дрогобицько-Самбірської єпархії, кандидат богословських
наук прот. Михайло Цебенко. Доповідач відзначив, що ”митрополит Іларіон зробив
надзвичайно суттєвий внесок в тлумачення питань канонічного устрою Церкви,
стояв біля витоків формування нової церковної ідеології. Митрополит не тільки
обгрунтував ідею помісності, він творив цю Церкву. … Ми можемо виокремити три
вектори діяльності в цьому напрямку: академічний (як науковця), політичний (як
міністра), церковний (як архієрея)”.

”Cправу творення Помісної Церкви завершити тоді не вдалося. Українські землі
були окуповані. Та й не мала частина суспільства, як вірні так і духівництво, не
дозріла до розуміння потреби Помісної Церкви. …. У відновленій Українській державі
справу митрополита Іларіона продовживпатріарх Філарет. І ось з дня на день вона
увінчається успіхом. … Томос для Православної Церкви в Україні від Церкви-Матері
має послужити консолідації всіх роз’єднаних українців, колись єдиної Київської
Митрополії, в Єдиній Помісній Церкві”, –підсумував о. Михайло.

До уваги учасниківстудентидругого курсу ДШВ – 22 запропонували усний
журнал”Я все зробив, що міг зробити”. У доповідях студенти заторкнулирізні аспекти
діяльностізнаного українця.

А.Ц.

”Я ВСЕ ЗРОБИВ, ЩО МІГ ЗРОБИТИ” (ПАМ’ЯТІ
МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ОГІЄНКА).
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СВЯТИЙ
ДИМИТРІЙ

Муж бадьорий і відважний
Віру захищає,
Не боїться він умерти –
Христа сповіщає.

Не лякається меча,
Боже слово всім голосить,
А народ простий, побожний
Порятунку просить.

Хто лиш віру мав в душі –
Смертю всіх карали,
Диких звірів випускали,
У огонь кидали.

Та Димитрій не злякався –
Про Христа голосить.
Не одна бідна душа
Порятунку просить.

«Захисти і заступись!» –
Кожен вмить благає,
Тож Димитрій знав свідомо –
Його смерть чекає.

Він обрав важку дорогу,
Яка веде до «Раю»,
Й ти знайди свою стежину –
Я тебе благаю.

Стань у храмі на молитву,
Глянь на Божі муки.
Краще «Царство» нам здобути,
Ніж з святим розлуки.

Бо нас ім’я не спасе,
Лиш щира віра в Бога –
Сам Ісус нам показав,
Яка важка дорога.

До спасіння, до блаженства,
Щоб з Святими жити.
Треба Хрест важкий нести,
Господа любити.

Прошу! Смерті не лякайся!
Смерть до всіх приходить,
Бійся більше ти гріха,
Гріх душі нашкодить.

Хто грішить, іде донизу,
Може в пекло впасти,
Не одна там душа терпить –
Молись, щоб не пропасти.

Краще кожен день молись,
На колінах йди до храму,
Тож Господь тебе спасе,
Та відкриє до «Царства» браму.

25.10.2018

Я ПРИЙДУ В ЛАСКУ
ТВОГО МИЛОСЕРДЯ

Єлеєм радості мируй мене Царице,
До Сина свого за руку приведи.
Заступниця моя, откровице,
Лиця від мене, Ти, не відверни.

Покрово моя, Милосердна Мати,
Даруй мені найвищі відчуття.
Діво Пречиста – образ благодати,
Не відверни від мене Божого лиця.

Я прийду в ласку Твого милосердя,
Заступництва попрошу в Тебе я.
Зніми рукою біль із мого серця,
Хай поблагословить мене рука Твоя.

Не дай мені спіткнутись, Божа Мати
В стежку гріхів мене не допусти.
Життя я хочу з Богом упізнати,
А від спокуси і гріха мене верни.

Ти попроси за мене свого Сина,
Не віддавай на муки за гріхи,
Будь для душі заступниця єдина,
Ангела смерті і гріха з лиця зітри.

Будь милостивий Господи до мене,
Мої провини усі мені прости,
Спокуси злого Ангел хай віджене,
Щоби в опіку твою зміг я увійти.

ТИ МАТИ ВСІМ
НЕБА ЦАРИЦЯ

Я стежку квітами устелю,
До Твого, Діво, джерела,
У серце спокій я поселю,
Любов віднайду для добра.

Ти мати всім – Неба Цариця,
Тобі підкорена Земля.
Місяць і Зорі, і простори,
Сонце, Моря і Небеса.

Як прийде день суду страшного,
Ти будеш Вибрана жона.
Ти найчесніша в сина свого,
Для нас Ти Мати Пресвята.

Я хочу бути в ласці Твоїй,
Ввійти у світлий коридор.
У Неба синій ризі своїй.
Візьми мене під свій Покров.

Будь Ти заступниця для мене,
У день страшного суду дня.
Хай не впадуть мої провини,
На дітей моїх і їх життя.

ДОЗВОЛЬ МЕНІ
БОЖЕ ТЕБЕ

ЛЮБИТИ
Я приступаю в тайну велику,
Відкрити Богу душу свою,
Тремтячий голос і страх великий,
Ще раз охопив думку мою.

Прости мені Боже, якщо забуду,
Повно зложити сповідь свою.
Дай мені Отче, силу і волю,
Щоб не принизити заповідь ту.

Я приступаю, руки складаю,
Думками входжу в вечерю ту,
Забудь, Ісусе, мої провини,
Прийняти хочу чашу Твою.

Не поцілую я, і не розкажу,
Бо знаю, Боже, милість Твою.
Що Ти дарив нам Тілом і кров’ю,
Прийти до Тебе в сповідь мою,

Вислухай, Боже, всі мої біди,
Не дай піднятися знову гріху,
Не допусти мене до зради тої.
Як Юда зрадив вечерю ту.

Прости мені, Боже, я не забуду,
Любов до мене, ласку Твою,
Маю у серці жаль превеликий,
Що я у страху Тіло й кров п’ю.з

Дозволь мені, Боже, Тебе любити,
Ще раз вернутись в ласку Твою.
Дозволь без страху ще приступити,
Поцілувати чашу святу.

Вилікуй рани до мого серця,
Не дай упасти у зло гріха,
Поцілувати твого хреста.
«Дай лиш молитись до Твого серця»,
«Дай доторкнутися до ран і серця».

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО С. РІП’ЯНА СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
“Чинноначальник і перший воєвода,

 і ангелів проводир, архистратиже,
 від усяких бід, скорбот і недуг визволи нас,

 що вірно оспівуємо і молимося тобі”
 Храмові свята щорічно приходять до кожного храму дерев’яного чи кам’яного,

сільського чи міського мистецько оздобленого, чи скромно розписаного місцевими
художниками і прикрашеного вишитими рушниками.

 Сніжна зима, часом прохолодна весна, спекотне літо, інколи дощова осінь не
можуть вплинути на той особливий «голос» церковних дзвонів, що зранку скликають
парафіян до храму.

 І течуть дорогами людські ріки, зливаючись біля церкви у велелюдне «море». Та
кожного року, повірте, ці свята мають особливий відблиск, яскравий візерунок, щось
таке не ординарне у чому простежується Божий промисел, Божа воля, які впливають
на усіх і кожного, які зрештою стають історією, пам’яттю для прийдешніх поколінь.

 І хоч день 21 листопада виявився доволі похмурим і холодним,- ніщо не змогло
затьмарити відчуття торжества, осяяного й просвітленого попередньою радістю
невимивної милості Господньої й Ангельської. Адже празник - це звеличення і
прославлення архангела Михаїла й інших ангелів, бо він перший поміж безтілесних
ангелів став в обороні Божої честі.

У дні свого празника він взиває усіх нас до спільного молитовного собору, щоб
відати належну славу Богові. «Чиноначальник небесних сил, Михаїл — предстоятель
ангелів, сьогодні нас до торжества закликав. Він завжди нас охороняє і відганяє спокуси
диявольські. Прийдіть до нього, всі христолюбці, візьміть квіти чеснот, з чистими
думками та совістю ангелів собор вшануймо; бо вони постійно перед Богом стоять і
пісню трисвяту співають, і моляться за спасіння душ наших..» Стигира Хвалитна»

 Слухаючи проповідь отця декана Іоана Білика, який очолив Святу Літургію,
присутні дивувались й захоплювались, відкриваючи для себе щось нове у тому, що
Ангели виняткові, тому і солідарні знами в наших радощах і нещастях. Воно вболівають
за наше спасіння і використовують кожен засіб, щоб допомогти осягнути його.

 Отець декан закликав мирян дякувати Архистратигу за не похитну вірність і велике
довір’я до Бога та сердечно відкликатися за заклик: « Прийдіть, отже Христолюбиві
вірні, на це свято, і взявши квіття чеснот з чистими думками й добрим сумлінням
пошануймо ангельський хор, що безнастанно перебуває перед Богом» .

 І пам’ятаймо: « Михаїл – хто, як Бог».
 Розділити духовну радість прибули священослужителі:
о. Іоан Білик декан Старосамбірського благочиння, Архімандрит Пантелеймон с.

Жукотина, о Степан Бандура с.Лопушанка Хомина, о Володимир Бандура с. Велика
Волосянка, о Дмитро Яворський с. Буково, о Роман Шак с. Тисовиця, о Михаїл
Бабич с. Катериничі, о.Іоан Білик с. Бусовисько, о Марян Нестер смт. Веселе.

Усі вони щиро молилися, щоб Архистратиг Михаїл щитом і мечем захистив

Україну, Церкву її, народ християнський від ворогів видимих і невидимих. Дарував
Україні мир,спокій, віру, любов.

 « Тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам’ятному ісповідую гріхи мої. До
Тебе припадаю, Господи, даруй мені сльози умиління, вислухай мене Твоєю
благістю», - паства завмирає у святій тайні сповіді і Святому причасті. Щирі слова
подяки висловив настоятель храму о. Ігор отцю декану Іоану Білику і собору
священиків за звершене богослужіння та привітав імениників, парафіян і гостей із
празником. Побажав усім здоров’я духовного і тілесного, Божої і Ангельської
допомоги здійснення добрих задумів, глибокої віри, бо вона окрилює людину. Без
віри молитва не може піднятись на небеса, що в цей час спостерігають за усіма
християнськими дійствами.

 Зворушливими були слова подяки о. Мар’яна – вихідця села- звернені до першої
вчительки Надії Олексіївни Хохоник, класного керівника Марії Іванівної Мицак,
директора школи Михайла Лукяновича Нестера а в його особі і до вчителів школи»
За ті невимовно цінні зерна, які дозріли під сонцем Божої ласки у моєму серці».

 Усю літургію своїм мистецьким співом супроводжував церковний хор. Під
склепіння храму линуть прохання: « Нехай Ангели – Хоронителі день і ніч пильнують
нас, настановляють на добру дорогу, пропонують гарні думки, слова та заохочують
до добрих діл. Дякуймо їм за поміч, славно й величаймо їх та й просімо у них опіки.»

 Краплями освяченої води лине Благодать Господня на мирян многая літа, многая
літа, многая літа

У небі Ангели сурмлять!
 Ольга Михайлівна Богдан

ДОБРИЙ
МИКОЛАЙ

Слуга у Бога, людям помічник,
Слова похвальні у Його ім’я лунають,
Він подарунки дітям роздає,
Тому Його ім’я усі маленькі знають.

Ти запитай мале дитя:
«Хто подарунки вам приносить?»
Малеча зразу відповість:
«Це Миколай, бо кожен Його просить».

До кожного прийде він у свій час,
Тож усміхнеться і зрадіє Батько й

Ненька –
Слова подяки скаже у цей день,
Молитву змовить Мама і доня маленька.

Тож скільки радості Він у світ несе,
Ніхто не зможе добра порахувати.
І в кожному куточку на землі
Про Нього будуть пам’ятати.

До Нього ми у храм святий ідем,
Молитву кожен змовить, свічку

ставить.
І неодин надіється, що Миколай
Батьків до хати повернутися заставить.

Бо не одне мале дитя
Сльозами личко й очка обмиває,
А Мама грішна і пуста
По світу кожен день блукає.

Мабуть, забули про дитячий вік,
Коли листа писали та щиро просили,
Як добре вчилися у школі кожен день,
Надіються, що кривди не зробили.

А нині скільки зранених сердець,
Струмочками сльозинки по лиці

стікають,
Та прийде старість, прийде каяття,
Але чи хтось про них колись згадає.

31.10.2018
о. Богдан Федак

ÄÓÕÎÂÍÀ
ÊÐÈÍÈÖß

Редакційний відділ єпархії
Головний редактор
прот.Іван Альмес

тел.моб.: (097) 450-61-02
http://drogobych-orthodox.info/ukr/

E-mail: almes.rk@gmail.com


