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Дорогі браття і сестри!
Христос народився! Славімо Його!

З великою радістю і духовним піднесенням святкує Церква Христова
Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Що означає для нас ця подія? З того
часу, коли перші люди порушили заповідь Божу, не повірили Йому, а
повірили дияволу, в людську природу ввійшов гріх, тобто зло і смерть.
Люди перестали спілкуватися з Богом, і Бог став для нас невидимим.
Почалась жорстока боротьба між добром і злом у самій людині, а також
між людьми і народами. Людська природа, хоча і не перестала бути доброю,
але пошкодилася гріхом, затьмарився людський розум і серце стало
жорстоким. Люди помирали як духовно, так і тілесно. Ніхто, крім Бога, не
міг спасти людину від цього зла.

Син Божий зійшов на землю, щоб визволити людський рід від гріха і
смерті. Що означає: Бог зійшов на землю? Це означає, що Син Божий став
людиною, такою людиною, як усі ми, крім гріха. Він, будучи Богом і не
змінюючись Божеством, народився від Пресвятої Діви Марії і Святого
Духа, тобто не від похоті чоловіка, а дією Святого Духа, тому народжене у
Вифлеємі дитя – святе. Так відбулося втілення Сина Божого. Ось цю подію
ми святкуємо уже понад 2000 років.

Син Божий не просто наблизився до людини, а ототожнився з нею, Сам
став людиною. Він сприйняв тлінне тіло, тобто смерте, яке зростало за
законом природи, втомлювалося, відчувало голод і спрагу, страждало і
підлягало смерті. Тобто людська природа Сина Божого – Господа нашого
Ісуса Христа – ні в чому не відрізнялася від нас, крім гріха. І для чого все
це сталося? Для того, щоб визволити нас від гріха і від смерті, щоб ми не
страждали вічно, щоб подолати смерть і з’єднати після воскресіння душу
з тілом.

Пояснюючи зміст боговтілення, святий Іоан Богослов говорить: «Життя
явилось, і ми (ученики Христові) бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це
вічне життя, яке було у Отця і явилось нам» (1 Ін. 1: 2). Святий апостол і
євангелист Іоан Богослов ніби так говорить, що боговтілення – це не
людська фантазія, а реальність, істина; і ми бачили і свідчимо про це.

Ми співаємо славу Богу, бо у втіленні Сина Божого відкриваються всі
глибини премудрості Божої. Тільки вона й могла знайти засіб для нашого
визволення від гріха, від усякого зла і особливо від смерті. Господь Ісус
Христос, визволивши нас від гріха і смерті, примирив людей з Богом. Апостол Павло про це говорить
так: «В Ісусі Христі Бог примирив із Собою світ, не ставлячи людям в провину злочинів їхніх, і дав
нам слово примирення» (2 Кор. 5: 19).

Різдвяної ночі ангели заспівали: «На землі мир». Той, Хто народився у Вифлеємі, скаже напередодні
Своїх страждань: «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам» (Ін. 14: 27). І якщо тепер немає зовнішнього
миру, і на Сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це тому, що
християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять на весь світ неправду.

Господь Ісус Христос назвав основним закон Його Божественного вчення любов. У Своїй особі
Він явив зразок любові і заповідав нам наслідувати Його. Він сказав: «Це є заповідь Моя, щоб ви
любили один одного, як Я полюбив вас» (Ін. 15: 12). Якщо серед людей пануватиме добра воля, а не
зла, якщо люди будуть турбуватися не стільки про себе, скільки про своїх ближніх, тоді вони
зрозуміють, що любов – це те дорогоцінне багатство, яке піде з нами у вічність. Вони будуть
насолоджуватися блаженством вже в земному житті і перейдуть з ним у життя вічне.

У теперішній час у нас одна думка і одне бажання – щоб в Україні утвердився мир, але не будь-
який мир, тобто мир несправедливий, мир в неволі і рабстві. Прагнення до миру не заперечує рішучості
захищати свою землю, свою Батьківщину від іноплемінників і своїх внутрішніх ворогів. У різдвяні
дні, коли небесне благовістя про мир по-особливому сприймається серцем, коли ангельська пісня
про благовоління Боже до людей переможно лунає в наших храмах і слова «з нами Бог» наповнюють
радістю наші душі, – помолимось Господу – щоб Він дарував нам перемогу над видимими і
невидимими ворогами і мир в Україні і в усьому світі.

Якщо ми віримо, що з нами Бог, і сповідуємо народження Сина Божого у Вифлеємі для спасіння
роду людського від усякого зла, від гріха і смерті, то невже Він не приведе нас до кращого
майбутнього?! Нам треба для цього покаятися в гріхах і беззаконнях і бути справжніми християнами.
А ознаки відродження духовності в народі ми бачимо в любові до України і в жертовності народу. Це
– ознака любові до ближніх. Церква закликає всіх християн, всіх людей доброї волі робити все можливе
для відродження і для миру в усьому світі.

Дорогі браття і сестри! Пам’ятаймо, для чого Син Божий народився від Пресвятої Діви у
Вифлеємській печері! А я сердечно вітаю з великим святом Різдва Христового та Новим Роком всю
українську паству Київського Патріархату, наших братів і сестер Московського Патріархату, всіх
християн України, а також українців в Америці і Канаді, в Європі, Азії і Австралії і по всьому світу.
Сердечно вітаю з Різдвом Христовим і Новим Роком Президента України Петра Порошенка,
Український уряд, Верховну Раду, Українські Збройні сили, добровольчі батальйони, які захищають
українську землю на Донбасі, і весь український народ.

Нехай Христос Спаситель, Який народився у Вифлеємі, наповнить наші серця радістю і світлом.
Нехай в Новому році мир і благословення Боже перебувають на Україні і на кожному, хто чинить
правду і добро. Не забуваймо, що Бог є любов, і ця любов привела Його у Вифлеємську печеру і на
Голгофський хрест.

Христос народився! Славімо Його!
м. Київ, 2015 р. Б.

 Філарет,
Патріарх Київський
і всієї Руси-України

Христос Народився!
Із року в рік ці священні слова

возвеличують народження Божого
Младенця Сина Творця Всесвіту. Ще в
Старому заповіті цар Давид в псалмах
висвітлював Силу Божества, людство
чекало Спасителя, і Бог знаходить
спосіб, щоб витягти людину з темряви
і повернути їй давню гідність та вказати
мету її життя – небо.

Бог схиляє небо до землі, щоб землю
з небом злучити в одне ціле, як
співається в коляді, щоб людину
піднести і поєднати з небом: «По що,
Ти, Спасителю наш, прийшов у світ
заради всіх нас і заради мене, тому і я
один від всіх прийшов в світ грішний

спастися, тому і мене, Господи, не
забудь від погиблих. О, Боже мій,
Господи мій і Творець мій. Мені б
належно прийти до Тебе, як
переступнику закону Твого, і зі
смиренням просити прощення в Тебе, і
молитися Тобі одному, шукати в Тебе
милості, а Ти Сам прийшов до нас, до
нас окаянних і непотрібних рабів Своїх.

Прийшов бо Ісус Христос до
відступників Своїх і ворогів Своїх,
Володар наш і чоловіколюбець наш.
Чуєш, душе моя, проснись, що спиш в
гріхах, Бог до нас прийшов, Господь
Ісус Младенець відвідав нас. Нашого
ради спасіння родився від Діви-Марії,
від

Отця перед всіма віками, нас ради
пеленами оповився, покрив небо, хмари відвідав світлом, як ризою,
нашого ради спасіння в ясла-був покладений. О ти, Вифлеєме земля,
яка прийняла Свого Творця», – так в своїх творах описує Божого
Сина як Творця Всесвіту Тихон Задонський. Сам Господь прийшов
відшукати нас з вами, відкупити нас від гріха, не золотом, не сріблом,
а чесною Своєю кров’ю.

Нагадуємо Вам, духовним дітям УПЦ КП, яких Всемогутній Бог
у Своїй любові ввірив нашій архіпастирській опіці, що наше
традиційне святкування Різдва Христового заздалегідь   починається
нашою духовною підготовкою під час передріздвяного посту. Воно
далеко більш змістовне, аніж світське святкування зі своїми
скороминучими задоволеннями   і   подарунками.   Наше
християнське святкування повинно бути більше Євхаристійно
сконцентроване на найбільшому дарі, даному людству – Христові,
Єдинородному Сину Божому.

Літургійні відправи цього восьмиденного радісного періоду
православних християн-українців з традиційними колядками
супроводжуються святкуванням того, що «З нами Бог». В посиленій
молитві повинна перебувати Україна і весь наш народ. Особливо
коли зараз такий неспокій і тривога в людських душах і серцях,
коли ведеться війна, бо напевно Божий гнів настав для нас, і це
стало для України дуже страшно і сумно. Існуюча загроза зі сторони
слов’янського, християнського народу, являється братовбивчою,
тому просимо Христа-Бога Младенця призупинити Божий гнів, а
саме нам відкласти особисті справи й амбіції, які все більше
розділяють і ослаблюють нас, та шукати і працювати задля миру
Царства Божого та Його справедливості. І така справедливість є
правом всіх Його Божих дітей. Ми як ієрархи і служителі -
посередники між Богом і людьми, засвідчуємо діла і слова Господа
і Спаса нашого, закликаємо всіх людей приєднатися до Голосу
Божого в цей критичний в історії України час, і разом з нами стати
Христовим знаряддям загоєння ран війни для всіх нас, для
справедливості, миру, добра, щоб усі були в любові та правді на
зразок Сина Божого, який закликає нас до братерства та святості.

Вітаю всіх Вас, любі отці, духовні пастирі, воїни Христові, дорогі
брати і сестри, нехай ця Вифлиємська зоря просвічує нам дорогу,
дорогу миру і братерської любові для безмежного вдосконалення і
звершення спасіння людських душ. Амінь.

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!
м. Дрогобич, 2015 р. Б.

Високопреосвященний ЯКІВ,
архієпископ Дрогобицько-Самбірський

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим
пастирям, чесному чернецтву та всім вірним

Української Православної Церкви
Київського Патріархату

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Високопресвященного ЯКОВА

Архієпископа Дрогобицько-Самбірського
всечесному священству, чесному чернецтву

і всім вірним
Дрогобицько-Самбірської єпархії
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Коли ми вигукуємо: «Христос
народився!», це означає те ж, як би
ми вигукнули: «Месія народився!»,
або: «Цар народився!», або:
«Спаситель народився!». Цим
вітанням ми підтверджуємо й
свідчимо один одному, що в світ
прийшов Той, Котрий мусив  прийти
заради спасіння людей, і
попереджаємо, щоб іншого, крім
Нього, не чекали; прийшов Той,
Котрого Бог Отець обіцяв нашим
прабатькам, вигнаним з раю; Той,
прихід Якого язичеські племена й
народи передчували; Той, про Якого
пророки єврейські прорікали; Той,
про Якого тисячоліттями з тугою
зітхало безпомічне людство; Той,
Котрий засяяв на землі, немов сонце
після довгої темної ночі. Отже, коли
ми вигукуємо: “Христос наро-
дився!”, ми свідчимо, що Всевишній
виконав Свою обітницю, що людські
сподівання й пророкування пророків
здійснилися й багатовікове зітхання
змінилося радістю.

Месія народився, пречудовий, Бог
і Людина одночасно, і стомлені
погляди людські Ним хай утішаться
й іншого месії не побачать.

Цар народився, найсильніший, з
жезлом сили й лампадою милості
одночасно, і найнемічніші хай
встануть і вигукнуть: ми діти
Царські!

Витязь народився, непереможний,
хай захистить праведних і наверне
грішних, хай скине духів злоби
піднебесної.

Вказуючий народився, прозірли-
вий, хай заблуканих виведе й поведе.

Просвітитель народився, ясно-
вельможний, хай розжене морок і
просвітить затьмарених.

Пастир народився, турботливий,
хай спасе стадо від вовків і збере
його під Свій покров.

Живильник народився, щедрий,
хай наситить прагнучих не земним,
а небесним Тілом Своїм Боже-
ственним і полум’яною Своєю
Кров’ю.

Чоловіколюбець народився,
єдиний, хай захистить на грудях
Своїх й оживить любов’ю всіх сиріт
Своїх, які поневірялися довго від
гробу життя до гробу смерті.

Відкривач народився, найбіль-
ший, хай відкине завісу й відкриє
смертним безсмертне Царство
Небесне.

Усе це означають ті чудесні слова,
якими християни вітають один
одного в Різдво Христове і якими і я
вас, брати, вітаю:

Христос народився!

Лист  90
Братству Різдва
Христового на

запитання про те,
чому ми вітаємо один

одного словами:
«Христос народився!»

Миколай іде і свято несе
Ми не можемо уявити зиму без таких свят як день

пам’яті святителя Миколая, Різдво Христове, Новий
рік.

Для  кожної дитини, напевно, найулюбленішим є
перше свято, адже саме тоді вона отримує подарунки
і солодощі від  дорогого  дідуся з небес.

Не багато знаємо про життя Чудотворця. Відомо,
що довгі літа Миколай був єпископом у Мирах
Лікійських. Усе своє життя він присвятив для справ
милосердя і доброти. Після смерті Господь прославив
його даром творіння чудес,  за те  й дістав назву
великого чудотворця. Святий Миколай допомагає нам
у кожній потребі. У своєму заступництві він могутній
перед Богом.

Знаю по собі, що в дитинстві я з нетерпінням чекала 19
грудня. Весь рік я старалась поводитись чемно, бо всі знають,
що нечемним дітлахам Миколай приносив різку, а не подарунки.
Я  намагалась не заснути, щоб на власні очі побачити  бородатого
дідуся. Визирала в вікно,  сподіваючись, що зараз зустріну
Миколая. Але сон перемагав мене, і я, не дочекавшись, засинала.
А вже вранці, під подушкою, я знаходила свій подарунок.
Радості не було меж…

У кожного, звичайно, є багато спогадів про Миколая.
Адже він приносить у наш дім свято, радість, оптимізм. І
не дивлячись на те, що діти виростають, Миколай завжди
буде для них спогадом дитинства і втіленням доброти.

Божена Кореневич
учениця 11-го класу

28 ГРУДНЯ ДО КРАМАТОРСЬКА ПРИБУВ
ВІФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ

Вифліємський вогонь у Краматорськ
привезли українські скаути – пластуни - зі
Слов’янська. Перш ніж потрапити до нас,
вогонь Миру проробив чималий шлях.

Полум’я Вифлеємського Вогню
запалюється від Незгасимої лампади в гроті
православної Базиліки Різдва Христового у
Віфлеємі на урочистій службі у присутності
священнослужителів усіх християнських
конфесій. Потім світильник з Вифлеємським
Вогнем доставляється до Австрії. І вже звідти
він починає свій шлях по Європі і всьому
світу в похідних лампах скаутів. Своєрідною
естафетою Вифлеємский Вогонь
передається з країни в країну, з рук в руки, з
католицьких костелів у православні храми,
зі скаутських штаб-квартир до домашніх
лампадок віруючих.

Урочистий захід передачі Вогню Миру
краматорській громаді пройшов у
приміщенні Дитячої центральної бібліотеки
ім. Пушкіна, де зібралося чимало людей,
щоб побачити цю подію на власні очі. Серед
них були присутні представники
облдержадміністрації та збройних сил
України, а також священники різних
конфесій.

Після вступного слова представників
ПЛАСТу Вифлеємський вогонь запалили в
Краматорську, після чого присітні здійснили
спільну молитву. Кожен бажаючий міг взяти
свічку і віднести його до себе додому.
Наприкінці урочистої частини заходу
Вифлеємський вогонь був переданий в
обласну державну адміністрацію і
військовим зі штабу АТО. Така поважна місія
була ввірена секретарю Дрогобицько-
Самбірської єпархії прот. Андрію Безушку,
депутату дрогобицької районної ради
Володимиру Стецівці, приватним
підприємцям Роману Гуняку та Ігорю Грому,
які в цей час перебували у  Краматорську з
волонтерським візитом.

При передачі чудодійного вогню сталася
цікава, чудова річ: саме в той час, як слов’янські
скаути передавали вогонь Миру в руки
краматорським пластунам, у когось з
присутніх задзвонив телефон. Мелодією
дзвінка виявився Гімн України, який тут же,
спонтанно, підхопили всі присутні у бібліотеці
і проспівали його від початку до кінця.

Сподіваємося, що Вифлеємський вогонь
Миру принесе мир і на нашу землю!

Прес-служба єпархії

Освячення хреста біля військового намету-каплиці

Вефлеємський вогонь для війскових

Вефлеємський вогонь у наметі наших війскових
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Вам відомо, яка велика радість, і яке численне
буває зібрання народу в той день, коли святкують
народження царя земного. Як вожді й начальники,
так всі воїни, одягнувшись в шовкові одежі,
перепоясавшись дорогими, золотом сяючими,
поясами, поспішають тоді в найбільшій величі
предстати перед царем своїм. Бо вони знають, що
радість царя зросте, коли він побачить особливу
красу їхнього вбрання, і що він тим більше
звеселиться, чим більше вони покажуть старань
під час торжества його (цар, як людина, не
дивиться на серце, і судить про ставлення до себе
лише за зовнішністю: і тому, хто більше любить
царя, той і одягається тоді в найсвітлішу одежу).

Більше того, оскільки вони знають, що цар в
день народження свого буває щедрим, – і роздає
доволі багато милостей чи вельможам своїм, чи
тим, які в домі його вважаються людьми низькими
та зневаженими; то заздалегідь стараються
наповнити скарбниці його різним багатством, аби
він, бажаючи роздавати милості, міг роздавати їх
щедро, так щоб швидше вичерпалося в ньому
бажання до роздавання милостей, ніж збідніло
його багатство. Все це вони роблять ретельно, бо
й самі сподіваються дістати за це велику нагороду.

Браття! якщо сини віку цього, заради тимчасової
честі, зустрічають з таким приготуванням день
народження земного царя свого, то як повинні ми
зустрічати день народження вічного Царя нашого
Ісуса Христа, який за наше до Нього старання
нагородить нас не тимчасовою, а вічною славою,
і сподобить нас честі не земного начальства, яке
переходить до спадкоємця, але небесного царства,
яке не має спадкоємця? Яка ж буде нам нагорода,
про це говорить пророк: «те, чого око не бачило й
вухо не чуло, що на думку людині не спало, те
наготував Бог тим, що його люблять» (Іс. 64, 3;
1 Кор. 2, 9).

Якою ж одежею ми повинні прикрасити себе?
Я кажу: себе, тобто, душі наші: оскільки Цар наш
Христос не вимагає величі одежі, а віддає перевагу
душі; не дивиться на прикраси тіла, але дивиться
на серце тих, які служать Йому, не захоплюється
блиском тлінного пояса, яким перепоясуються
бедра, а захоплюється непереборним ціломудрієм,
яке зв’язує соромом прагнення. Отже, подбаємо,
щоб з’явитися перед Ним вправними у вірі,
облеченими милосердям, благоустроєними в

Слово про те, як потрібно зустріти
день Різдва Христового

способі нашого життя: хто щиро любить Христа,
нехай світліше прикрасить себе дотримуванням
Його заповідей, щоб Він бачив, що ми правдиво в
Нього віруємо, з’являючись в такій величі під час
торжества Його і тим більше би радів, чим більше
бачив би в нас чистоти духовної. Уціломудримо
ж заздалегідь серця наші, очистимо совість,
освятимо дух, і в чистоті та непорочності станемо
очікувати приходу всесвятого Господа, аби день
народження Того, Хто народився від пречистої
Діви, святкований був непорочними Його рабами.
Хто ж з’являється в цей день нечистим і
оскверненим, той не шанує Різдва Христового, –
той хоча тілом і присутній при торжестві
Господньому, але духом своїм далекий від
Спасителя. Бо нечистий не може мати спілкування
зі святим, скупий із милосердним, розтлінний з
дівственним, і якщо він – недостойний вступає в
таке спілкування, то тим більше ображає, тому
що не знає самого себе. Бажаючи здаватися
старанним, він насправді є зухвалим, як той
чоловік, що згадується в Євангелії, який, будучи
покликаний на весільний бенкет, наважився
увійти в зібрання святих, не одягнувшись у
весільну одежу, і при тому, як один сяяв тут
правдою, другий виблискував вірою, третій світив

ціломудрієм, він один, маючи нечисту совість, при
сяянні всіх, збуджував тільки відразу жахливим
своїм трепетом. І чим більше сяяла святість
тутешніх праведників, тим очевиднішою була
скверна грішника, який, можливо, не викликав би
такої відрази, якби не з’явився в сонмі святих. Тому
слуги царя, зв’язавши йому руки та ноги, вкинули
його в темряву кромішню, не тільки за те, що він
був грішник, але й за те, що, будучи грішником,
присвоїв собі нагороду, призначену святості (Мф.
22, 11-13).

Отже, очікуючи день Різдва Господа нашого,
очистимо себе, браття, від усякої скверни гріхів,
наповнимо скарбниці Його різними дарами, аби в
той святий день було чим втішити мандрівників,
полегшити скорботи вдовиць та вдягнути вбогих.
Бо чи добре буде, якщо в одному і тому ж домі, між
рабами одного пана один буде веселитися, носячи
шовковий одяг, а інший журитися, ходячи в рубищі,
той перенасичується їжею, а цей терпить голод та
холод? І яка буде дія нашої молитви, коли ми
просимо визволити нас від лукавого, а самі не
хочемо бути милостивими до своїх братів? Будемо
наслідувати Господа нашого. Якщо Йому угодно
було зробити бідних, разом з нами, учасниками
небесної благодаті; то чому ж їм не брати участі з
нами ж в земному багатстві? Браття по таїнствах
не повинні бути чужими один одному по майну:
ми більше придбаємо через це заступників за себе
перед Господом, коли своїм утриманням харчуємо
тих, які приносять благодаріння Богові. Бідний,
благословляючи Господа, приносить користь тому,
при сприянні кого благословляється Господь. Бо як
писання говорить: горе людині тій, через яку ім’я
Господа хулиться; мир людині тій, через яку
благословляється ім’я Господа Спасителя нашого.
Заслуга благотворителя така, що він в домі своєму
робить милість один, а в церкві устами багатьох
благає Господа, і чого сам би не наважився іноді
просити у Бога, то, по заступництву багатьох,
отримує несподівано. Прославляючи таку допомогу
нашу блаженний апостол каже: «щоб за той дар,
який нам дається заради великого числа осіб,
також багато хто склав подяку за нас» (2 Кор. 1,
11); та в іншому місці: «щоб жертва була милою і
освяченою у Святім Дусі» (Рим. 15, 16)! Амінь.

Святитель Амвросій,
єпископ Медіоланський

   Ми вдячні Богу за те, що маємо можливість допомагати у цей складний,
не простий час  нашим воїнам, які захищають нас і нашу Батьківщину, а
також нашим братам і сестрам які проживають на території, де йде
неоголошена війна. В нас є  теплі домівки, де ми можемо  зігрітись,
відпочити, також в нас є їжа, одяг,  а  люди на сході країни позбавлені  цього.
Найменше, що може зробити кожна людина, розділити це горе, адже
розділене горе легше нести. Про це пам’ятають не байдужі люди, а також
парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці. Ось уже не в перше релігійна
громада Української Православної Церкви Київського Патріархату
м.Борислав  долучається до допомоги нашим воїнам та братам і сестрам на
сході України. Неодноразово збирали кошти нашим військовим, а також
дітям переселенцям на подарунки до дня Святого Миколая. Нещодавно
була зібрана чергова допомога  настоятелем храму та парафіянами:
продукти, овочі, солодощі, салати, теплий одяг… З молитвою і великим
натхненням підготовлялася допомога для відправлення  потребуючим.
Господь сказав: « зробивши добро меншим цим, мені зробили». Просимо
Господа, Його Пречисту Матір, щоб як найшвидше припинилася війна і
запанував мир.

Марія Столяр

Поспішаймо робити добро
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Вірні Української Православної Церкви
Київського Патріархату всіляко допомагають
Збройним Силам України у боротьбі з ворогом.
Окрім молитов, які возносяться у храмах під час
богослужінь за мир в Україні, за Збройні Сили, а
також за напоумлення ворогів, в багатьох парафіях
організовано добровольчі волонтерські центри, які
збирають все необхідне для наших воїнів-
захисників у зоні проведення АТО.

Один з таких центрів вже понад півроку діє при
парафії св. рівноапостольного Великого князя
Володимира у м. Новий Калинів (Самбірське
благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії).

Щоразу, коли відбувається чергова ротація до
зони проведення АТО, парафіяни церкви
підтримують своїх захисників. Нещодавно, на
прохання військовослужбовців зусиллями
волонтерів-парафіян зібрано чергову допомогу
воїнам військової частини польова пошта В 5082.
Спільно з парафіями сіл Бабино, Луки, Вістовичі,
Шептичі, Орховичі і Загір’я Самбірського району
в зону АТО передано понад 85 ящиків пересилок
і 10 мішків гуманітарної допомоги, а саме: теплий
одяг, взуття, теплу білизну, рукавиці, в’язані
шапки, теплі шкарпетки, підстилки для взуття,
військову форму, противідламкові окуляри для
льотчиків вертольотів Мі-8, нагрівальні апарати
побутові для обігріву солдат, засоби особистої
гігієни, мийні засоби, пральні порошки, продукти
харчування, консервації, солодощі, фрукти,
молитовники для воїнів, натільні хрестики, іконки,
ладанки а також листи для солдат від вихованців

Разом до перемоги

недільних парафіяльних шкіл та багато ін. За час
існування волонтерського центру доводилось
також допомагати українським бійцям
бронежилетами, касками іншим військовим
обмундируванням та поліетиленовою плівкою у
рулоні для бандажів.

З благословення настоятеля парафії священика
Ярослава Фабіровського парафіяни-волонтери

беруть активну участь в організації виїзду воїнів
у зону проведення АТО та їх зустрічі на рідній
землі.

Інформація відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із

Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями України Дрогобицько-
Самбірської єпархії

ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ
«ПОКРОВ» ДОПОМАГАЄ АРМІЇ

З наближенням свята Святого
Миколая в зону проведення АТО
спільними зусиллями парафіян, як
православних,так і греко-католицьких
громад сіл Ралівка, Сприня, Воля
Блажівська, Вільшаник і Черхава
Самбірського району, зібрали чергову
гуманітарну допомогу воїнам-
захисникам України, яку передали через
братчиків громадського формування
«Покров» с. Ралівка під керівництвом
голови Дмитра Урущака.

11 грудня цього року два буси і джип
із гуманітарним вантажем відправились
до пунктів призначення на Схід України.
Перед початком важкої подорожі
братчики отримали благословення
свого духовного наставника священика
Володимира Лернатовича, настоятеля
парафій села Ралівка, та священика
Романа Вовкуновича, настоятеля
парафій сіл Сприня і Воля Блажівська.
Свідком цієї важливої події був і голова
відділу духовно-патріотичного вихо-
вання Дрогобицько-Самбірської єпархії
– священик Ярослав Фабіровський,
який передав благословення на поїздку
владики Якова, архиєпископа Дро-
гобицького і Самбірського.

На подвір’ї церкви Вознесіння
Господнього с. Ралівка священ-
нослужителі відслужили молебень й
благословили «покровців» у далеку й
нелегку дорогу, а також освятили
автомобілі з гуманітарним вантажем.

Варто зазначити, що при активній
підтримці мешканців сіл, інтелігенції,

вчителів, медичних працівників,
працівників культури, органів місцевого
самоврядування та деяких самбірських
бізнесменів це вже десята подорож
ралівчан до місць проведення АТО. За
весь час у зону проведення військових
дій ралівські волонтери передали і
відправили різний вантаж, зокрема
військове спорядження: бронежилети,
захисні шоломи, намети, рації,
тепловізори, прибори нічного бачення,
ліхтарі, біноклі, генератори, тепла одежа
тощо. Бувало так, що ралівчани, на
прохання військових, допомагали
вивозити поранених із зони АТО, а
також перевозили вантажі на
важкодоступні блокпости.

Цього разу захисникам Вітчизни

передано продукти харчування,теплу
одежу, взуття, молитовники для воїнів,
видані видавничим відділом Української
Православної Церкви Київського
Патріархату з благословення Свя-
тійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета та багато іншого.
Враховуючи наближення свята Святого
Миколая, було передано чимало
подарунків та різноманітні гостинці. У
свою чергу, сільські школярі передали
воїнам свої побажання, щоб Бог боронив
їх від бід і сподобив щасливо у здоров’ї
повернутись додому. Свої переживання
та побажання діти виразили в листах та
малюнках.

За весь час існування громадського
формування «Покров» добровольці-

волонтери вже відвідали багато гарячих
місць Сходу України, а саме:
Харківський і Дніпропетровський
військові госпіталі, Чугуїв, Куп’янськ,
Орехово, Ізюм, Слов’янськ, Красний
Лиман, Крива Лука біля Артемівська,
Новий Айдар, Сватово, Мелітополь,
Маріуполь, Щастя, Сєверодонецьк,
Лисичанськ, Старобільськ, Дмитрівка,
Побєда, околиці Дебальцево та інші.
Кожного разу маршрут поїздки
змінюється.

Завдяки жертовності та пат-
ріотизму простих громадян, які
об’єднались у громадське формуван-
ня «Покров» с. Ралівка, така важлива
для воїнів духовна і матеріальна
поміч періодично відбуває на Схід
України на підмогу воїнам-героям,
які у складних умовах відстоюють у
важкій боротьбі нашу незалежність,
честь, свободу та майбутнє нашого
українського народу.

Дякуємо Богові за таких
самовідданих благодійників і хоробрих
воїнів-захисників Вітчизни та просимо
миру для України!

Слава Україні! Героям Слава!
Інформація відділу духовно-

патріотичного виховання
у зв’язках зі Збройними Силами

та іншими військовими
формуваннями України

Дрогобицько-Самбірської єпархії
УПЦ Київського Патріархату
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Місяць листопад
Цей місяць починається

пам’яттю безсрібників і
чудотворців Косми і  Даміана, –
лікарів, братів із  Малої  Азії.
Перебуваюча в них повнота
благодаті Святого Духа, творила
чудеса по зціленню немічних, –
продовжує творити їх і тепер. Їхні
святі  імена глибоко шановані в
Україні.

4 (17) листопада, серед святих
цього дня  наша Церква  вшановує
і свт. Павла (Конюшкевича),
митрополита  Тобольського. Цей
святий муж – наш земляк  із
Самбірщини, отримав вищу освіту
в Києво-Могилянській академії.
Прийняв чернечий постриг, ніс
послуг в монастирях України. Був
поставлений в єпископи і
направлений на пастирське
служіння у північне місто Сибіру
Тобольськ. Бог Своїм Святим
Духом виявив у ньому великого
пастиря, духовного батька,
будівничого храмів, адміністратора
і поширювача та стверджувача
православ’я на сибірських землях.

8 (21) листопада віряни
Православної Церкви молитовно
вшановують пам’ять  Архістратига
Божого Михаїла та всіх
ангельських небесних сил. Вони
створені Богом, чистими,
розумними і свобідними духами на
служіння Богу і людям.
Перебуваючи безпосередньо у
Божій присутності, вони
полум’яніють Божою любов’ю до всього
створіння. Ангели радо чинять Божу волю, а
особливо по захисту людей від злих сил. Вони є
нам прикладом стояння у правді Божій. Їхнє ревне
служіння заохочує людей до небесного
блаженства.

21 (4) листопада є свято на честь Введення у
храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії. Історія свята оповідає нам про
те, як трьохлітню отроковицю Марію в супроводі
її подруг-ровесниць було введено до
Єрусалимського храму. При вході Її зустрів
первосвященик і ввів Її у Святеє Святих. У
Єрусалимському храмі Пречиста Діва Марія
готувалась стати матір’ю Спасителя нашого
Господа Ісуса Христа.

І завершує місяць листопад 30 (13) свято на
честь ап. Андрія Первозванного. Він був перший
покликаний Ісусом Христом на апостольське
служіння. Відповідно до рішення Київського
Церковного Собору 1621 р. св. Апостола Андрія
Первозванного слід вважати основоположником
Церкви в Україні. У соборній постанові сказано:
«Св. апостол Андрій – це перший Архиєпископ
Константинополя, Патріярх Вселенський і
Апостол Український; на Київських горах стояли
його ноги, і його очі Україну бачили, а уста
благословляли, і насіння віри він у нас насадив.
Воістину Україна нічим не менша від інших
народів, бо і в ній проповідував апостол».

З 28 листопада починається час Різдвяного
посту.

Церковний рік
Свята подані за старим календарним стилем.

Місяць грудень
 У перший день грудня 1 (14) вшановується

пам’ять пророка Наума та праведного Філарета
Милостивого. Цей перший день грудня вірним
нашої Церкви є приємним, бо це день
тезоіменитства (іменин) нашого архіпастиря –
святішого патріарха Філарета. Тож шануючи
святого праведного Філарета, просимо його
святих молитов перед престолом Господнім за
нашого Предстоятеля.

6 (19) грудня – це бажаний день і малому і
дорослому. В цей день Св. Миколай приносить
радість малечі в солодощах та іграшках, а
дорослим нагоду проявити діла милосердя.

Через кілька днів – 8 (22) числа вшановуючи
Праведну Анну, матір Богородиці, ми
занурюємось разом з нею та праведним Якимом
у молитовну надію на Бога. Радіючи з Анною в
день, коли вона зачала у своїй утробі Діву Марію,
дякуємо Господу Богу не тільки за зближене
спасіння, а і здійснене.

Ушанувавши в двох неділях перед Різдвом
Христовим пам’ять святих праотців та отців,
входимо у святкування Різдва Христового. В
цьому святі і саме Різдво Христове, і Собор
Богородиці і першомученика архідиякона
Стефана.

До цього свята нас приготовляла Свята Церква
різдвяним постом. В ці дні вірні перебувають у
великій стриманості, охоплюються духом
очікування свята як колись в давнину очікували

прихід Месії. Богослужіння
наповнені відчуттям свята.

І ось воно свято! В Різдві
Христовому нам засвітило Сонце
Правди, яке явило Істинного Бога у
Плоті.

Народжений Цар всесвіту отримав
від ангелів – спів, від неба – зірку,
від волхвів – дари, від пастухів –
здивування. Земля дала йому вертеп,
пустеля – ясла, рід людський – Матір
Діву. Пречисту Діву Марію, яка
народила нам Спасителя світу
вшановуємо на другий день
різдвяних свят. Третього ж дня
молитовно святкуємо пам’ять
святого апостола першомученика і
архідиякона Стефана.

Неділя після Різдва присвячена
пам’яті святого праведного Йосифа
Обручника, царя Давида і Якова,
брата Господнього, першого
єрусалимського єпископа.

Місяць січень
Місяць починається святом

Обрізання Господнього, Свтт.
Василія Великого і Петра Могили,
митрополита київського і всієї Русі.

Восьмого дня, за законом Мойсея,
Богомладенцю вчинили чин
обрізання та надали оповіщене
Ангелом ім’я Ісус. Це ім’я означає
Бог спасає, або Спаситель. Христос
піддаючи Себе обрізанню, виявляє
Себе істинною людиною за

природою, яка кориться існуючим законам
божественним і людським.

Святитель Василій Великий (IV ст.) –
архієпископ Кесарії Каппадокійської, учитель
Церкви, ревний захисник чистоти православного
вчення, автор святої Літургії.

Святий Петро (Могила, † 1647 р.) – родом з
Молдавії. Прийняв чернецтво в Києво-Печерській
лаврі. За дарований Богом йому розум та
благочестя був обраний на Київський
митрополичий престіл. Він оновив духовність
народу книжною справою, укріпив православну
Церкву України.

6 (19) січня – Свято Богоявлення, Хрещення
Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Назва
Богоявлення говорить про явлення Бога у Святій
Тройці на березі Йордану.

До середини IV ст. Різдво і Хрещення Господнє
відзначали разом.

Наступного дня після Богоявлення молитовно
вшановується Собор Св. Іоана Предтечі. Саме
такими святами Христова Церква вшановує тих,
хто особливо прислужився події попереднього
свята. Іоан Предтеча і Хреститель Господній
готував народ єврейський до прийняття Христа
як Спасителя світу. Вказуючи на Спасителя Іоан
сказав до народу: «Це Агнець Божий, що бере на
Себе гріхи світу».

прот. Іоан Владика



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№12-01 (19-20) Грудень 2014 р.Б. - Січень 2015 р.Б.6

19 грудня у всьому світі, за старим стилем, вшановують Святого Миколая.
Це світле і радісне свято, яке приходить до нас як добра зимова казка, дарує
віру в здійснення найзаповітніших мрій, вселяє в душі почуття надії та
сподівань. Святий Миколай відомий багатьма дивами, і кожен з нас вірить,
що побажання і прохання, зверненні до Святого Миколая, обов’язково
збудуться. Вірять в це діти, вірять в це і дорослі.

Хто найбільше чекає свята Миколая? – Звичайно, діти. Свято Чудотворця
Миколая, заступника всіх дітей, найулюбленіше та найочікуваніше. Він
приходить на землю, щоб щедро обдарувати подарунками усіх слухняних
діток. Миколай справедливий, він знає як поводилася кожна дитина
протягом року. А неслухняних діток застерігає, але це знак лише того, що
дитина має покращити поведінку і дослухатися до Божих заповідей та
повчань своїх батьків. Діти добре знають, щоб отримати від Миколая
подарунки, потрібно молитися, до церкви ходити, гарно вчитися, не
лінуватися, бути послушними. Знають це і виконують. Святий Миколай
приходить до тих, хто його любить, хто до нього звертається, хто його кличе.

Завітав він і до недільної школи, що діє при храмі Іоана Хрестителя у
селищі Підбуж. Вихованці школи разом із вчителями підготували свято
«Ой, хто, хто Миколая любить .» Щонеділі вивчали вірші та пісні, щоб
показати святому Миколаєві, священику та батькам свої знання. Були задіяні
діти різного віку і у кожного була своя роль. Учні молодшої групи
розказували віршики на релігійну тематику. Старші виступали в ролі
ангелів, феї, розігрували сценки, промовляли молитви до Святого Миколая,
зачитували свої листи та співали пісні. Навіть найменшим, і ще досить

Я – зіронька-зоря,
Свічу я путь здаля.
І Миколаю знову
Освічу я дорогу.

Бо ждуть Його всі діти
І любій Стороні,

Щоб попросити миру
Неньці-Україні.

З появою першої зіроньки в переддень
Чудотворця Миколая поспішають
стороняни з дітками до свого рідного храму
– свт. Миколая, щоб запросити його в гості.

Красою нашого храму милується око
його жителів і гостей, який випещений

МОЛИСЬ
ДИТИНО ТИ

ДО БОГА
присв’ячується дітям Недільної

Школи парафії собору св. Іоана
Хрестителя смт. Підбуж

Коли приходжу я до Храму,
На мить я подих перерву,
Я ублагаю ласки твої
Тобі молитви приношу.

Молись дитино ти до Бога
Молись як з ліжечка стаєш,
Молись до покровителя ти свого,
Коли до школи ти ідеш.

Молись за себе за родину,
За матір, батька, рідних всіх,
Молись за рідну Україну
За вчителів й дітей усіх.

Молись за все, проси від Бога,
Мирних щасливих теплих днів,
Щоб залишила нас тривога
Щоб не було вже ворогів.

В неділю ранком іди до Церкви,
Матінку Божу попроси,
Здоров’я усім і щастя й миру,
Ти у Пречистої проси.

Матінко Божа будь із нами,
Усі дні нашого життя,
Ти прикривай нас своїми руками,
Проси за нас небесного Отця.

Ми на коліна до Тебе припадаєм,
Руки складаєм, просим за мирне,

дитяче нам життя.
Невідвертайсь від нас Тебе

благаєм, своїм покровом,
Ти захисти кожне дитя.

13.12.2014
Ігор Брода,

дяк храму Вознесіння
Господнього с. Ралівка

Ой, хто, хто
Миколая любить

несміливим малятам, вдалося виступити завдяки теплій родинній атмосфері,
яка панувала в залі та ніжній і чуйній підтримці вчителів, Марії Іванівни та
Анастасії Іванівни Альмес. Були помітні хвилювання діточок. Та більше за
дітей і вчителів, напевно, хвилювалися їхні батьки, які не зводили очей зі
своїх дітей і пошепки промовляли слова разом з ними, і раділи кожному
вимовленому слову своєї дитини.

Свято було наповнене радістю, чудом, яким наче просякло повітря, ну і звісно
ж, подарунками. Усі діти отримали солодкі подарунки, книжечки та витинанки,
благословення отця Іоана Альмеса та відчуття благодаті, миру і спокою.

Нехай це перше свято у недільній школі стане гарним початком. Вселяйте
добро у дитячі серця, вчіть наших дітей любити і поважати інших! Відчиніть
двері і тим, хто ще бажає приєднатися, бо якщо людина з дитинства не прийшла
до Бога, у дорослому житті їй буде дуже важко почати вірити та молитися.

Виховані та обізнані діти – це основа нашого щасливого майбутнього,
майбутнього України! Давайте разом залишимо найкращу спадщину нашим
дітям – гарне духовне виховання.

Надія Строган,
вчитель Підбузької СЗШ І-ІІІ ст.

Сторона під опікою
Святителя Миколая

працею сторонян під умілим керівництвом
о. Федора. І сьогодні, як і кожного року,
вихованці Недільної школи запросили
святого Миколая в наш храм для спільної
молитви та за свої добрі вчинки просити
подарунків. Свято було піднесеним, проте
діти не тільки подарунків просили сьогодні
у святого Чудотворця, як миру для рідної
неньки – України.

У Недільній школі навчається багато – і
маленьких, і старших. Саме тут, під час
свята, вручались урочисто свідоцтва тим
дітям, котрі вже закінчили Недільну школу
при нашій церкві. Сльози навертались на
очі, коли маленькі діти просили у святого

Миколая миру, спокою, любові, злагоди для
нашого народу. Дякували дорогому гостю,
завдяки якому зрозуміли, що лише добро
може мати винагороду, що лише хороші
вчинки зараховуються і віддячуються, адже
нічого не дарується просто так. Все потрібно
заслужити і у Бога, і у святого Миколая.

Маленькі стороняни бажають всім дітям
і дорослим рідної землі миру та здоров’я,
щоб сьогодні отець Миколай поклав всім
подарунки під подушку і зробив так, щоб
сонце і зорі нам шлях устеляли.

Нехай береже всіх Господь!
Мирослава Верхуша,

вчитель початкових класів
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Днями в с. Крушельниця Сколівського району у церкві Зіслання Святого Духа
відбулися величні урочистості з нагоди освячення оновленого храму та престолу.
На освячення прибув Високопреосвященніший  Яків архієпископ Дрогобицький
і Самбірський.

У складі священичого собору були присутніми: секретар Дрогобицько-
Самбірської єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний Сколівського благочиння
прот. Юрій     Еліяшевський, отці Михайло та Микола Бурядники з Підгородців,
прот. Ігор Салабай з Нижнього Синьовидного, прот. Андрій Перун з Ямельниці,
ієрей Тарас Заяць з Труханова, протодиякон Іван Березовий з Новояворівська.

На подвір’ї храму діти зустріли владику з хлібом і сіллю та привітали
архіпастиря. Ліричні композиції натхненно виконали Ольга Підгородецька, Оксана
Матейко, Тетяна Крушельницька, Іванна Пранник, яких підготувала до виступу
вчитель Наталія Пранник.

Під час промови владика наголосив, що наша держава веде оборонну війну
проти Росії, гинуть люди і тому всі разом ми повинні ще більше спільно  молитися
за Україну і він впевнений, що Україна переможе у цій боротьбі, бо це справедлива
боротьба за свою державність та територіальну ціліснісність, на нашому боці
правда і допомога Божа.

Після короткого слова Високопреосвященніший Яків вирушив до храму,де
у притворі церкви під спів церковного хору зустрів та привітав владику
настоятель храму Зіслання Святого Духа протоієрей Павло Кузьович, який у
привітанні підкреслив, що на місці сьогоднішнього храму був колись
Монастир, який можливо  започаткував духовне життя  не тільки в
Крушельниці, але і навколишніх селах. Також настоятель храму наголосив,
що після багаторічного закриття, 05.12.1992 року, церкву відвідав Блаженної
пам’яті  Митрополит Іоан Боднарчук, який провів урочисте відкриття храму.
Минуло 22 роки і 2 дні і на урочистості до оновленого храму прибув
Високопреосвященніший архієпископ  Яків.

Після  входу до святині архіпастир із Собором духовенства освятив престіл.
Після урочистого обряду освячення  відбулася Божественна  літургія.
Переповнена церква та подвір’я віруючими разом  із владикою  та

духовенством    молилися за Україну,за наш край.
Після завершення літургії Владика Яків наголосив святочній громаді  на

важливість Божої любові, що єднає людей з Богом. « Храм- це ворота до неба,
котрі ми відкриваємо для себе і своїх нащадків». Закликав до молитви, засвідчив,
що оновлення храму та престолу – велика заслуга всіх вірян і побажав, щоб у
храмі вірні знайшли спасіння та завжди перебували у Божій благодаті.

Відтак, Високопреосвященніший владика Яків нагородив почесним Орденом
Георгія Побідоносця ініціатора реконструкції прот. Павла Кузьовича та надав
благословенну грамоту церковному комітету.

Лунали слова вдячності від духовенства на адресу упорядників храму, всіх, хто
долучився до оздоблення духовної будівлі, відомої на всю Галичину стародавньої
сакральної пам’ятки. Особливі слова подяки були висловлені голові районної
ради Миколі Романишину, який всебічно допомагав і матеріально, і морально у
оновленні цінної архітектурної споруди.

Після урочистої хресної ходи, освячення храму святою водою та благословення
Владики Якова  у  осяйному світлі свічок, під звуки молитовних пісень
крушельничани співали осанну Всевишньому за можливість мати такий
прекрасний духовний скарб. Дзвінкоголосе Многоліття довго лунало під звуки
церковних дзвонів, пробуджуючи нашу свідомість до духовних подвигів і

Святість сховатись не може. Вона – свічка, поставлена на
свічник, і місто, що стоїть на верху гори. У першому випадку
осяює простір навколо себе. У другому – видно здалеку, з якого
б боку до неї  наближатись. Такий Миколай Чудотворець.

Причина всенародного і багатовікового шанування
Миколая Чудотворця – в його внутрішньому багатстві.
Причому він так майстерно приховав таємницю свого
внутрішнього життя від зовнішніх очей, що ми майже нічого
не знаємо про факти його біографії. Слава знайшла Миколая
після залишення земного світу та входження в небесний покої,
тобто тоді, коли загрози з боку гордості і марнославства (цих
неминучих супутників слави і похвали) минули.

На запрошення настоятеля прот. Іоана Білика
Старосамбірського благочинного святкову Літургію у м.
Старий Самбір очолив прот. Миколай Юзич і виголосив
проповідь. За Богослужінням співслужили священики: прот.

СВЯТКУВАННЯ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗНИКА СВЯТИТЕЛЯ
МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ У М. СТАРИЙ САМБІР

І оновили Божий Храм

звершень. Кожен віруючий пішов до своєї оселі, наповнений великою вірою,
надією та любов’ю.

Іваницька О.,
сільський голова с. Крушельниця

Іоан Білик – настоятель храму; прот. Ярослав Грица;  прот.
Миколай Юзич; прот. Роман Шак; прот. Іван Циквас; прот.
Дмитро Яворський; прот. Богдан Лернатович; прот. Степан
Гарбадин; прот. Роман Гальчишак; прот. Петро Гальчишак;
свящ. Іван Білик; свящ. Йосип Усик і римо-католицький
священик Анджей, який пізніше привітав громаду зі святом.

На святкування храмового свята прийшла велика кількість
людей, не тільки із Старого Самбора, але із навколишніх сіл, а
також були присутні: лікар із м. Добромиля п. Володимир Боднар,
який на даний час під Маріуполем у батальйоні Азов спасає життя
військових, народний депутат п. Андрій Лопушанський, голова
районної ради п. Орест Бонк, міський голова п. Іван Грись.

Наприкінці Літургії настоятель привітав всіх із святом і
запросив до слова п. Володимира Боднара. Він розповів про
теперішню ситуацію у зоні АТО, що наші хлопці не
відступлять і не повернуться додому без перемоги. Військовий
лікар від батальйону  Азов  подякував  прот. Іоану Білику,
парафіянам і всьому благочинню за постійну підтримку:
ліками, одежею, їжею, маскувальними сітками, які парафіяни
власноруч шили. І від батальйону п. Володимир подарував
наперстну іконку мученика Іоана Воїна благочинному Іоану
Білику, просив найперше молитися за наших воїнів, бо багато
може молитва до Всевишнього Бога.

Богослужіння звершилось величанням і молитвою до
Миколая Чудотворця, щоби Святитель підніс для нас цей
подарунок якого чекає вся Україна мир і спокій у нашій
державі, а також  у наших душах.

Святі оживляють для нас Євангеліє Господа Ісуса Христа,
втілюючи його в своїй поведінці. Так, слово Боже говорить
нам про «Отця, Який в тайні», «Який бачить таємне і воздає
явно», і закликає молитву, милостиню і піст здійснювати не
напоказ, але для Господа. Однак звично часте прочитання цих
слів далеко не завжди приводить до їх виконання на ділі, і ми
продовжуємо творити добро, потай бажаючи визнання і

похвали. Нам потрібні приклади. Потрібні живі люди, які
слово і думку перетворили б на діло. Таким є Миколай
Чудотворець. Він добре знав серцем те, що сказав один з отців
Єгипту:  «Істинне добро те, яке творять таємно». Св. Миколай
і від світу хотів піти, щоб в чернечій самоті, ні на що не
відволікаючись, служити Богу постом і молитвою. Але Бог,
що знає людину краще, ніж сама людина знає себе, вказав
Миколаю на інший шлях. Цей шлях полягав у піклуванні про
паству і народ. Так подвижник позбувся зовнішньої самоти і
був змушений шукати усамітнення в самому собі.

  Святитель Миколай не писав книг, як і не проливав крові за
Христа, і все-таки, він шанований більше багатьох святих, мудрих,
які писали книги або постраждали за Христа. Ця таємниця велика
і чудесна. Це справа промислу Божого, цим  Господь хотів
показати, що Він вводить в Царство Своє не тільки мудрих
богословів і мучеників, а й незліченний сонм добрих душ, що
зберігали істинну віру і виконували заповіді Божі. А таких серед
віруючих було і є безліч, серед тих, хто не говорив, а робив, не
писав книг, але дихав Духом Божим. Правда, мудрі богослови і
мученики численні, але, все ж, вони в меншості, порівняно з
безліччю тих останніх, прославлених не як богослови і мученики,
а як покірні й вірні раби Христові. Святитель Миколай – народний
святитель, досконалий образ тих, хто, чуючи слово Боже,
поспішав виконати його і навчити своїм прикладом інших. У
цьому причина того, що угодник Миколай шанований більше
багатьох святих вчителів і мучеників. Це підстава для того, що
Церква присвятила йому крім цього дня, який святкуємо ми
сьогодні, щочетверга кожного тижня року, поряд зі святими
апостолами, йому – Миколаю Мирлікійському Чудотворцеві.

Будемо молитися святителю, щоб він ніколи не залишав
нас без своєї благодатної опіки. Він, безсумнівно, один з
найбільших наших помічників, що стоять біля престолу
Божого і молять про наше спасіння.

свящ. Іван Білик
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Різдв’яний

вечір у 2015 році
Вже зірка в Небі ясно сіяє,
Святого Вечора Різдва,
А Мати Божа в ясла

укладає,
Народжене Святе Дитя.

У полі пастушки почули,
Про цю новину від

пташок,
Що Ангели усім звістили,
Різдв’яне свято щедрівок,

і колядок.
 
Мати тихенько молитву

промовляє,
Свічку засвічує і ставить

образок,
Одна в святу вечерю

вечеряти сідає
Сини Україну захищають,
Від них чекає вісточок.

Благослови їх Боже, в той
Різдв’яний вечір,

Архангеле життя їх
захисти,

Від напасті ворожої і
кулі,

Ісусе всіх до миру наверни.

Ісусе милий, воїни ми
небагаті,

Ми лише захищаєм рідний
край,

Проси за нас Отця
Небесного, і Божу Матір.

Боже Мир і Волю Україні
дай.

Там у полі в Вифлеємі,
У бідній стаєнці,
Стелить Мати посте-

ленько,
Маленькій дитині.

Стелить Мати йому в
яслах,

І так промовляє,
Чи ти знаєш мій Ісусе,
Що тебе чекає.

Чи ти знаєш мій Ісусе,
Про страсну годину?
Що за зраду Юди,
Помреш ти Невинно.

Чи ти знаєш мій Ісусе,
Моя ти дитино?
Що пролиють кров

невинно,
Сини України.

Поприходили зі Сходу,
Мудреці з Волхвами,
Попадали на коліна, 
Ісуса витали.

А дари принесли щиро,
Три свічки воскові,
Ладан, і пахуче миро,
Дарили Христові.

Ангели колядували,
Бога прославляли,
Наших воїнів героїв,
із Різдвом витали.

04.01.2015 р.
Ігор Брода,

дяк храму Вознесіння
Господнього

с. Ралівка

9 грудня 2014 р. минуло
40 днів з дня смерті світлої
пам’яті священнопротоієрея
Стефана Потюка.  З цієї
сумної нагоди в храмі св.
апостола євангеліста Іоана
Богослова с. Бабино Самбір-
ського благочиння Високо-
преосвященнійший Яків,
архієпископ Дрого-бицький
і Самбірський звершив
поминальну Службу Божу.
Його Високопреосвящен-
ству співслужили Самбір-
ський благочинний прот.
Микола Бухній,  завідуючий
юридичним відділом єпархії
прот. Леонід Городиський та
більше 20 священиків
Самбірського і Дрогобиць-
кого благочинь.

По завершенні Святої
Літургії до вірних із
повчальними словами звер-
нувся владика Яків, який
наголосив, що Свята Церква
Христова від свого зас-
нування молиться за по-
мерлих. Молитися за упокій
– це наш обов’язок, і
необхідність цієї молитви
зумовлена: а) вірою в
безсмертя душі і загробне
життя, де душі померлих
блаженствують або страж-

Заупокійна Служба Божа в сороковий день після
смерті священнопротоієрея Стефана Потюка

дають; б) вічною любов’ю,
тобто на християнській
любові живих до померлих.
Християнська любов є
основою нашої молитви за
померлих.

Господь наш Ісус Христос
сказав: «Просіть і дасться
вам» або «Чого ви не
попросите в Отця Небесного
дано буде вам», бо «для
віруючого все можливе». Ми
просимо прощення гріхів
померлих і дарування їм
Небесного Царства. Тому,
поки маємо час і можливість

молитися за померлих –
виконуймо цей свій
обов’язок, бо любов до
померлих і пам’ять про них
спонукають нас до цього.

Після панахиди на могилі
протоієрея Стефана Потюка,
Високопреосвященнійший
Яків, архієпископ Дрого-
бицький і Самбірський
зачитав Указ про приз-
начення нового настоятеля
парафії. Ним став сотрудник
храму протоієрей Володи-
мир Принін, який багато
років служив разом із світлої

пам’яті протоієреєм Сте-
фаном Потюком в церкві с.
Бабино, який і є
уродженцем цього села.

Нехай Всемилостивий
Господь, творець всього
видимого і невидимого, Цар
Неба і землі, прийме щирі
молитви за упокій душі
спочилого священнопрото-
ієрея Стефана і упокоїть
душу його в Царстві
Небеснім.

прот. Володимир
Принін

Упокоївся найстарший священик Дрогобицько-
Самбірської єпархії протоієрей Миколай Горячий
26 листопада 2014 р. на 88-му році

життя упокоївся найстарший священик
Дрогобицько-Самбір-ської єпархії
протоієрей Миколай Горячий.

Народився майбутній душпастир 10
травня 1927 р. в с. Опаці (передмістя м.
Любачева, Польща) в християнській
побожній сім’я. Жив з батьками. Мама, яка
була освіченою жінкою, вільно володіла
ні-мецькою та польською мовами і вільно
читала церковнослов’янською мовою,
змалку привила любов до храму та
богослужіння. У 1934 році пішов у
Любачівську школу де навчався до 1944 р.
Після за-кінчення школи допомагав
батькам по господарству. У 1947 р. сім’ю
переселили з Польщі в Україну в с.
Кам’янопіль (нині Пустомитівський р-н). У 1948 р. померла мати.
У 1953 р. поступив на на-вчання у Волинську духовну семінарію,
яку закінчив у 1957 р. У тому ж році, в липні, одружився з Бекало
Вірою і в серпні цього ж року був рукоположений в сан диякона і
за кілька днів у сан священика високопреосвященним,
архієпископом Львівським і Тернопільським Палладієм
(Камінським) у кафе-дральному соборі св. вмч. Георгія
Побідоносця м. Львова.

10 вересня 1957 року був направлений на парафію с. Давидів
Пустомитівського р-ну де прослужив на Христовій ниві до 1964
року. Там його стараннями та працею парафіян місцевий костел
було перебудова-но на православний храм. Через непокору
тоталітарній владі як неблагонадійний («неблагонадежньїй») на
три місяці був знятий з реєстрації (перебував під забороною), після
чого, того ж року, у Великий Чет-вер був адміністративно
переведений на парафію у с. Шкло Яворівського благочиння.
Прослужив там до 1989 р. У 1989 р. тодішній уповноважений у
справах релігії Решетило Ю. Ю. (нині покійний) та Яворівський
благочинний прот. Йосиф Лучит (нині священик УГКЦ)
звинуватили отця Миколая у при-хильності до національно-
патріотичних ідей та уніатства (на підставі того, що в храмі були

ікони хре-щення Руси-України та
ікони «Христос під руїнами храму»,
яка бачилась вищезгаданим особам
іконою плачу Христа над уніатською
Церквою). Внаслідок цього
митрополитом Никодимом
(Руснаком) його було переведено в с.
Нова Скварявя Жовківського
благочиння, де він пробув п’ять
років, і при ньому було закінчено
будівництво храму. У 1993 р. владика
Петро (Петрусь) направив його на
служіння у с. Кам’янобрід
Яворівського благочиння, де він ніс
службу до 11 травня цього року. Там
при ньому збудова-но новий храм,
встановлено іконостас, проведено

звукове обладнання та розпочався внутрішній розпис. 12 травня
2014 р. отець Миколай був госпіталізований із гострою
пневмонією. Більше до служіння не повернувся, але постійно
приймав святі таїнства Покаяння і Причастя. Упокоївся протоієрей
Миколай Горячий після тривалої хвороби 26 листопада 2014 р.
близько 13:00 години дня.

Не дивлячись на різні звинувачення в його прихильності до унії,
він залишився вірним матері Пра-вославній Церкві, особливо в
часи міжконфесійного протистояння на Галичині. Де б він не був,
духо-вним кредом його життя завжди залишалися незмінні і близькі
серцю слова: «Бог, Україна, Народ». Бог, Якому він довірив усе
своє єство, Україна, якою він жив, та народ, з яким він трудився,
молився і ніс важкі життєві хрести. Де б не закидала його доля,
він віддано служив Богові і пастві, відновлював та будував храми,
чим завоював гарячу любов і повагу.

Відспівування покійного протоієрея Миколая відбулося (згідно
із його заповітом і з благословення високопреосвященнішого
митрополита Димитрія) в академічному храмі святителя Іоана
Золотоустого. Поховали приснопам’ятного о. Миколая у
родинному гробівці (м. Львів-Винники).

(опубл. у: Православний вісник Київського патріархату. –
Київ, 2014. – № 12 (грудень). – С. 49)
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