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Всечесні Отці, улюблені у Христі
брати і сестри!

Від серця, переповненого радістю через
явлення у плоті Сина Божого, щиро вітаю
всіх Вас із світлим і живоносним празником
Різдва Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса
Христа.

Нинішнє свято Різдва Христового є для
нас непереможною твердинею, непохитною
основою, спасительним початком. Заради
цього свята прообразним стало давнє
провіщення і ясно у всій вселенній було
проповідуване нове; ним була переможена
сила тління і припинене погибельне
поклоніння дияволу, умертвлені людські
пристрасті і відновлене життя ангельського
панування; ним відкрилося небо і земля
піднесена на божественну висоту; ним був
повернутий для людей рай і знищена сила
смерті, розвіяна демонська спокуса і
сповіщена премудрість Божа і всечисте
пришестя (Бога на землю). «Не заступник,
ні ангел? – каже пророк Ісайя, – але Сам
Господь спас їх» (Святий Амфілохій,
єпископ Іконійський).

«Волхви, коли прийшли і побачили
Божественне Немовля з Марією, Його
Матір’ю, з глибокою повагою впали і
поклонилися, відкрили свої скарби і
принесли Йому дари – золото, ладан і
смирну. Керуючись Божественним
промислом, вони сповідували в Його особі:
через золото – царя, через ладан – Бога і
через смирну – смертну Людину. Щоб
знайти Христа і ми повинні принести Йому
три дари: по-перше – золото, наше серце,
як золото очищене від всякого злого
жадання і від всякої нечистої думки; по-
друге – дух, як ладан, що запалюється
любов’ю до Бога і ближнього, і як ладан,
що возноситься з благоговінням «пахощі
благоухання духовного»; по-третє – смирну,
умертвлення плотських пристрастей з
покаянням і смиренням; або інакше:
принесемо Йому три дари: золото, тобто
милостиню, ладан молитву, і смирну – гіркі
сльози. Волхви, після того, як поклонилися
Христу, не повернулися тим самим шляхом,
яким прийшли, а обрали інший і
повернулися у свою землю. Ось це і є
найнеобхідніше, що повинні зробити ми в
ці святі дні. І нам не потрібно повертатися
тією ж самою дорогою, якою ми прийшли;
ні – змінимо дорогу, змінимо антимораль на
мораль, змінимо життя, – підемо іншою
дорогою. Не станемо повертатися до
минулих пристрастей, до гріхів, до минулої
погибелі, а розпочнемо йти стежкою
християнського милосердя» (Святитель Ілля
Минятій, Кефалонитський).

Прямуючи за Христом, людина йде проти
стихій світу цього. Вона не підкоряється
спокусам, які їй зустрічаються, і рішуче
долає на цьому шляху гріховні перепони.
Адже саме гріх віддаляє нас від Бога і
робить наше життя пекельно гірким. Саме
він, затуляючи світло Божественної любові,
ввергає нас у всіляке лихо і озлоблює наші
серця у ставленні до інших людей.
Перемагається гріх тільки благодаттю
Святого Духа, яка подається нам через
Церкву. Сила Божа, будучи нами сприйнята,
перетворює наш внутрішній світ і допомагає
у відповідності з  волею Спасителя
змінювати світ зовнішній. І тому ті, що
відпадають тим чи іншим чином від
церковного життя, втрачають, подібно до

ДОРОГІ ЧИТАЧІ
ЄПАРХІАЛЬНОЇ

ГАЗЕТИ
«ДУХОВНА
КРИНИЦЯ»!

«Христос народжується –
славте,

Христос з небес –
зустрічайте.

Христос на землі –
величайте:

Співай Господеві, вся земле!»

У чому полягає значення Різдва
Христового для кожного із нас?
Як ми можемо зустріти Христа,
що приходить з небес? Як ми
можемо вознестись від землі на
небо? Як можемо прославити
Христа своїм життям? Через
воплочення Сина Божого, за
словами преп. Симеона Нового
Богослова, ми стаємо синами
Бога Отця і братами Христа.

Ця зустріч відбувається у
нашому серці. Заради цієї зустрічі
прийшов на землю Христос,
ставши людиною. «Син Божий
став Сином Людським, щоби
сини людські стали синами
Божими», – сказав св. Іриней
Ліонський. Властиво в Різдві
Христовому відбувається всеціле
оновлення людської природи. Не
тільки в тому єдиному Різдві, яке
відбулось понад дві тисячі років
тому у Вифлеємі, але і в тому
народженні Христа, яке знову і
знову відбувається в наших
душах.

Нехай свято Різдва Христового
стане святом народження Христа
в нашій душі і нашим
відродженням у Христі. Духовної
радості, святкового настрою і
щедрих милостинь від
Богомладенця Ісуса в цьому
Новому році!

Христос Рождається!
Славімо Його!

Головний редактор прот.
Іоан Альмес

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Високопреосвященного ЯКОВА, архієпископа

Дрогобицького і Самбірського, духовним пастирям, чесному
чернецтву і всім вірним Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви Київського патріархату

засохлого дерева, здатність приносити
воістину добрі плоди.

Тепер знову перенесемося словом до
Вифлеєма, який згадується у Євангелії:
звернемо свій погляд до небесного воїнства,
подивимось на славу Ангельську,
послухаємо їх Божественного співу. Який же
голос ми чуємо від них? «Слава у вишніх
Богу», – взивають вони. А чому Ангели
прославляють своїм голосом Божество, яке
споглядається у вишніх? «Тому, –
відповідають вони, – що і на землі мир». Ось
яке явище привело ангелів у радість: «на
землі мир!». Земля, яка раніше була
проклята, яка вирощувала терня і бур’ян, –
країна війн, місце вигнання засуджених, –
ця земля прийняла мир. О чудо! Істина від
землі засяяла, і правда з небес прихилилася
(Пс. 84,12) (Святий Григорій, єпископ
Ніський).

Що могло бути бідніше від печери і що
смиренніше від пелен, у яких засяяло
багатство Божества? Обравши для Таїнства
нашого спасіння останню убогість (іпакой
свята), Христос навмисно не приймає тих
цінностей, які вважаються найбільш
значущими в нашому світі: влада, багатство,
слава, знатне походження і соціальний
статус. Він пропонує нам інший закон
життя, закон смирення й любові, який
перемагає гордість і злобу. За цим законом
те, що ми вважаємо людською слабкістю,
поєднане з благодаттю Божою, стає силою,
якій не можуть протистояти ті, що
володіють в цім світі владою і могутністю.
Сила Божа виявляє себе не в земній величі і
мирському благополуччі, а в простоті і
смиренні людського серця.

Розумна і розсудлива людина обирає одне
із двох: або сон приємний, який не
збурюється тужливими і скорботними
турботами, або святе і корисне бдіння. Чому
б нам не вибрати останнього? Сьогодні ніч
є найсвітліша: бо цієї ночі народжується
Винуватець світла, щоб розсіяти морок і
темряву, які оточують нас. Не допустимо,
щоб наше бдіння збурювалося якою-небудь
життєвою турботою – нехай буде слух наш
нічим не обтяжений, погляд очей наших
ціломудрений, помисли серця нашого
чистими і слово уст наших благорозумне
(Святий Єфрем Сірин).

Ми живемо у складному часі для Церкви
і для України загалом. Нашу державу ворог

зробив зоною конфлікту, забуваючи про те,
що Слово стало Людиною не для того, щоб
руйнувати, а для того, щоб спасти, і в першу
чергу від лукавого та служителів його, які і
несуть війни у світ.

Святитель Іоан Золотоустий, архієпископ
Константинопольський каже: «Бачу таїнство
незвичайне і чудне: пастирі сповіщають слух
мій, проголошуючи не пустельну пісню, а
співаючи небесний гімн. Ангели співають,
архангели оспівують, херувими взивають,
серафими славословлять; все радується,
бачачи Бога на землі і людину на небесах.
Нині Вифлеєм уподібнився до неба, замість
зірок прийнявши ангелів, які співають, а
замість сонця несказанно поміщає в собі
Сонце правди. Не допитуйся – як це; де хоче
Бог там перемагається природні закони. Він
захотів, піднявся, зійшов і спас; все
підкорене Богові. Сьогодні народжується
Сущий, і Сущий стає Тим, ким Він не був.
Будучи Богом – Він стає людиною, і, з
іншого боку – не через поступове
вдосконалення із людини стає Богом, але,
будучи Словом, Він став плоттю, так що
єство Його залишилось незмінним за Своєю
безстрасністю».

Закликаю всіх духовних дітей нашої
Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви
Київського Патріархату молитися про
швидке і повне припинення страшної війни
на східних теренах нашої держави, про
зцілення ран як тілесних, так і душевних,
завданих цією війною людям. Будемо і в
храмі, і вдома щиро просити про це Бога,
будемо молитися також і про тих християн,
які живуть далеко від нашої країни і
страждають від збройних конфліктів.

Всечесні отці духовні, дорогі брати і
сестри у Христі, бажаю Вам добра, Божої
радості, сімейних гараздів та благополуччя
в Новому 2017 році. Нехай Різдво Христове
завітає до кожної оселі. Хай його
святкування стане для нас зустріччю із
Божим Сином, який у далекому вертепі
прийшов і надалі приходитиме до кожного
з нас, щоб надати справжнього сенсу й
досконалої визначеності на життєвій дорозі,
котру долаємо в своїх шуканнях. Хай спокій
чарівної Різдвяної ночі переросте у надійну
допомогу, у Божу опіку для наших
умиротворених Спасителем душ.

Христос народився! Славімо Його!
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5 грудня 2016 року в
переддень Дня Збройних
Сил України на території
військової частини —
польова пошта В5082 12-
ї окремої вертолітної
бригади армійської
авіації, яка дислокуються
у місті Новий Калинів
Самбірського району
Львівської області,
урочисто відкрито й
освячено реконстру-
йовану Алею Слави.

Відкрив Алею Слави
командир 12-ї окремої
вертолітної бригади
армійської авіації полко-
вник Северилов В’ячеслав Олексійович.

Чин освячення звершив військовий
священик Української Православної Церкви
Київського Патріархату Ярослав
Фабіровський, настоятель парафії святого
князя Володимира м. Новий Калинів, голова
відділу духовно-патріотичного виховання у
зв’язках із ЗС та іншими військовими
формуваннями України Дрогобицько-
Самбірської єпархії. Під мелодію пісні-
реквієму «Плине кача» бойові побратими
поклали квіти та запалили лампадки. На
честь загиблих пролунали військові салюти.

Цією подією військові авіатори не лише
вшанували пам’ять всіх попередників, що в
різні часи відзначилися вірністю військовій
присязі, новітніх захисників незалежності
своєї Вітчизни в зоні АТО, ризикуючи
найдорожчим – життям, але й відзначили
своє головне – День Збройних сил України.

Учасники святкування спільно
помолились за загиблих героїв та усіх
новітніх захисників своєї держави,
національної гідності та вимріяної усіма
попередніми поколіннями українців
свободи, серед яких і вертолітники. У
двобою із агресором двадцять першого
століття – Росією, новокалинівські авіатори
втратили сімох побратимів: підполковник
Бірюк Олег Миколайович, капітан Родіонов
Антон Олександрович, лейтенант Руденко
Сергій Миколайович, молодший сержант
Пазин Тарас Іванович, солдат Дремлюх
В’ячеслав Анатолійович; солдат Івкун

5 грудня 2016 року з благословення
архієпископа Якова в єпархіальному
управлінні Дрогобицько-Самбірської єпархії
секретар єпархії протоієрей Андрій Безушко
провів зустріч з військовими 12 окремої
бригади армійської авіації м. Новий Калинів:
заступником командира батальйону
аеродромно-технічного забезпечення по
роботі з особовим складом підполковником
Іваном Гадою і старшим офіцером відділення
по роботі з особовим складом капітаном
Ігорем Кошелем.

У ході зустрічі сторони обговорили
перспективи подальшої співпраці Церкви й
Армії у питанні впровадження капеланської
служби у Збройних Силах України та якісної
підготовки офіцерів з питань релігії. Отець
Андрій зазначив, що наша єпархія й надалі
буде надавати можливість офіцерам ЗСУ
опановувати основи капеланської служби,
християнської моралі, релігієзнавства та
історії Церкви. 

Від імені керуючого єпархією архієпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова, канцлер
єпархії привітав воїнів-авіаторів та їх сімей з
Днем Збройних Сил України й побажав усім
мирного неба, міцного здоров’я, Божої
допомоги у виконанні своїх службових обов’язків і подякував за службу Вітчизні.

У зустрічі також взяв участь голова єпархіального відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України
священик Ярослав Фабіровський.

Прес-служба єпархії

У неділю, 4 грудня, в день, коли
Православна Церква святкує Введення в
храм Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці, військові священики
Яворівського благочиння в черговий раз
відвідали військовослужбовців, що
проходять службу на Яворівському полігоні.

Протоієрей Назарій Дадак провів
святкове богослужіння у 184 Навчальному
центрі Академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного. Привітав
присутніх зі святом. У своїй проповіді
звернув увагу також на недільну притчу про
нерозумного багача, якою Господь нас
застерігає, щоб людина не ставила метою
життя матеріальні блага, а насамперед
багатіла у Бозі.

Священик Роман Сироїд відвідав
військове містечко «Немирів». Після

22 грудня 2016 року у військовій частині – польова пошта В5082 – відбулось
відправлення чергової ротації воїнів Збройних Сил України 12 окремої бригади
армійської авіації на Схід України в зону проведення АТО.

Воїнів благословив настоятель парафії святого рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів військовий священик Ярослав Фабіровський.

Отець Ярослав звернувся до воїнів із словом, в якому наголосив про необхідність
захисту територіальної цілісності та незалежності нашої держави, побажав Божого
благословення у службі та щасливого повернення додому, а також прочитав молитву
для воїнів і окропив військових освяченою водою.

Перед відправленням воїни за бажанням отримали іконки і натільні хрестики.
Прес-служба єпархії

На Самбірщині військові
вертолітники відзначили День

Збройних Сил відкриттям Алеї Слави

Василь Дмитрович, солдат Беженар Дмитро
Олександрович. Їхні портрети і доповнили
меморіальний комплекс Алеї слави, стенд
якої увінчаний словами «Герої не
вмирають».

Під час урочистих виступів була
відтворена велика історія авіаційного полку,
яка бере початок із середини повоєнних
сорокових років, а тепер військовослужбовці
пишуть нову сторінку, виконуючи свій
синівський обов’язок у зоні АТО, де чесно
захищають суверенітет та незалежність
нашої держави, забезпечують мирне життя.

Завершилося святкування урочистим
маршем військових авіаторів.

На відкритті Алеї Слави був присутній
Бірюк Володимир, рідний брат загиблого
льотчика підполковника Бірюка Олега.
Після урочистої частини Володимир
зустрівся з настоятелем парафії священиком
Ярославом Фабіровським, відвідав
новокалинівський православний храм
святого князя Володимира, де помолився за
загиблих воїнів а також Меморіальний
комплекс Бойової Слави, що розташований
біля храму та передав вітання від своєї
матері Валентини Василівни Бірюк, яка у
травні цього року відвідала м. Новий
Калинів. Отець Ярослав у свою чергу
подякував матері за виховання сина-героя і
побажав їй міцного здоров’я та
благословення Божого.

Інформаційне агентство ЗІК

Секретар єпархії зустрівся
з воїнами-авіаторами

Недільне служіння капеланів Яворівського
благочиння на Яворівському полігоні

богослужіння в честь свята Введення
окропив святою водою військовослужбовці.
Отець привітав їх та закликав до мужності
в справі оборони нашої батьківщини.

Священик Святослав Юрків відвідав
військове містечко «Гвардійське».  Капелан
привітав військовослужбовців зі святом,
розповів його історію та богословське значення.

Кожної зустрічі з солдатами військові
священики моляться за мир у державі, за
воїнів, які нас захищають, їхні сім’ї,
роздають усім, хто бажає, наперсні
хрестики, молитовники, проводять приватні
бесіди.

Нехай Пресвята Богородиця не залишає
нас і тепер, коли продовжується боротьба
за єдність нашої держави, покриває Своїм
омофором і додає сил триматися правди.

Прес-служба єпархії

Благословення воїнів-авіаторів
на чергову ротацію у зону АТО

Ногородження відзнакою
Президента України

13 вересня 2016 року під час
засідання Львівської обласної ради
перший заступник голови ЛОДА
Ростислав Замлинський та голова
Львівської обласної ради  Олександр
Ганущин вручили державні нагороди
видатним діячам області.

 За значні особисті заслуги у
становленні незалежної України,
утвердженні її суверенітету та
зміцненні міжнародного авторитету,
вагомий       внесок у державне
будівництво, соціально-економічний,
культурно-освітній розвиток, активну
громадсько-політичну діяльність,
сумлінне та бездоганне служіння
українському народу відзнакою
Президента України – ювілейною
медаллю «25 років Незалежності
України» - нагороджено жителя Моршина – благочинного Стрийського
району,  настоятеля храму Покрови Божої Матері Української
Православної Церкви Київського Патріархату, митрофорного
протоієрея Йосифа Дорошевича.

Управління Дрогобицько-Самбірської єпархії щиросердечно вітає отця
Йосифа з нагородженням та бажає йому і надалі вірно та сумлінно служити
Богу, людям та рідній неньці Україні.

Многих Вам і Благих літ!
Прес-служба єпархії
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27 грудня 2016 року у приміщенні Районного
будинку культури міста Дрогобич, відбулися
єпархіальні збори духовенства. Збори провів
керуючий єпархією, Високопреосвященніший
архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків та
секретар єпархії прот. Андрій Безушко.

На зборах розказали про річний звіт роботи
єпархії,  зміни у законодавстві про релігійні
організації та різні богослужбові моменти.

Під час проведення зборів, церковними
відзнаками були нагороджені військові капелани, які
несли пастирську службу у зоні проведення
антитерористичної операції.

Було надано слово Наталі Олександрівні Бадіковій
 щодо розповсюдження і видання україномовного
перекладу творінь Святих Отців та Вчителів церкви.
Пані Наталя порушила питання про організацію

У Дрогобицько-Самбірській єпархії
відбулися збори духовенства

парафіяльних бібліотек, що дало б змогу
парафіянам ширше ознайомлюватися з церковною
літературою.

Голова відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із Збройними Силами та
іншими військовими формуваннями прот.
Ярослав Фабіровський виступив із звітом про
служіння священнослужителів єпархії у зоні
проведення АТО.

На єпархіальних зборах закликали посилити
молитви за мир в нашій державі.

На завершення зборів духовенство єпархії із
прийдешніми Новим Роком та Різдвом Христовим
привітав архієрейський хор храму Стрітення
Господнього під керівництвом Віталія
Ковалишина.

Прес-служба єпархії

24-го грудня у  184-му Навчальному центрі Академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 130
військовослужбовців військової служби за контрактом
склали присягу на вірність українському народу. Зі словами
привітання до молодого поповнення Збройних сил України
звернувся капелан Навчального центру священик Святослав
Юрків, настоятель парафії Святої Тройці с. Старичі. Нехай
Господь благословляє наших захисників і посилає їм міцне
здоров’я, сильний дух і довгі роки життя.

Прес-служба єпархії

14 грудня 2016 року у м. Новий Калинів Самбірського
району урочисто вшанували учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС. Цей День відзначається в Україні
щороку 14 грудня у день закінчення будівництва
саркофага над зруйнованим четвертим
енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Представники районної та місцевої влади, парафіяни
церкви святого рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів зібрались біля пам’ятної
стели на території Меморіального комплексу Бойової Слави
біля храму святого рівноапостольного князя Володимира,
де вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів хвилиною
мовчання та покладанням квітів до пам’ятника учасникам
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Настоятель парафії
священик Ярослав Фабіровський прочитав молитву за
здоров’я ліквідаторів та відправив панахиду за тими, хто
вже відійшов у вічність.

Український народ та світове співтовариство не має право
забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які
пройшли через усі кола ядерного пекла. Багато з цих людей
не дожили до теперішніх днів, щоб зберегти життя і здоров’я
майбутніх поколінь.

Прес-служба єпархії

22 грудня 2016 р. своє 75-річчя відсвяткував найстарший
священик Дрогобицького благочиння Дрогобицько-
Самбірської єпархії митр. прот. Михайло Комарницький.
Отець понад сорок років служить на славу Божу у місті
Стебник Дрогобицького району. З цієї нагоди ми взяли в
отця інтерв’ю, в якому розпитали про його душпастирське
служіння, про завдання священика, християнську сім’ю
тощо.

- Отче Михайле, насамперед вітаємо Вас з ювілеєм.
Бажаємо Вам здоров’я, Божого благословення у всіх
Ваших справах! Почнімо наше інтерв’ю зі спогадів про
те, як Ви обрали шлях служіння в Церкві? Що вплинуло
на Ваш вибір? У яких обставинах Ви виростали як
священик, духовна особа?

Я виховувався в релігійній селянській сім’ї, побожній
сім’ї, дуже побожній сім’ї. На жаль, батьки швидко
повмирали: мама – коли ходив у 3 клас, тато – у 4 клас.
Виховувався у сестри тата – Ірини Юра та вуйка Андрія, які
також в церкву ходили, були побожними. Піст був постом,
молитва була молитвою, праця була працею, неділя
відповідала неділі, будні дні були буднями, свято як завжди
було святом. Крім того ходив до церкви з батьками, а пізніше
– з тіткою та вуйком. Я не мав права минути церкву, я мусів
бути в церкві і в неділю, і у свята, та навіть у будні дні. Знав
священика о. Мирослава Самартовича, який для мене був
зразком своєї поведінки. Одним словом, життя його
відповідало високому духу християнському, священичому.
Він у 1949 році, будучи у нас в родині на похороні стрика
Данила Комарницького, погладив мене по голівці і сказав,
що з цього хлопця буде колись священик. Цього священика
я ще більше полюбив.

Я знав дорогу до церкви, до школи і до священика. До
школи, щоб вчитися, до церкви, щоб молитися, слухати
проповіді, а до священика, щоб найняти Службу Божу чи
парастас за померлими батьками. Бачив, як живе священик
і це мене ще більше примушувало задуматися, хто такий
священик. Крім цього священика, ще ходив до другого
священика на друге село – це о. Олексій Петришин
(православний священик, який закінчив семінарію у
Варшаві).

Я любив читати книжки, любив мати молитовники,
релігійні книжки. Їх позичав або купляв, які ще по сьогодні
є у мене. У той час, коли багато хлопців, дівчат нехтували
тими книжками, то мені потрібні були ці книги. Якщо десь
бракувало якихось листочків, я шукав таку книжку, щоб
переписати власноруч і вклеїти в цю книжечку молитви, які
пропали. Старався завжди зустрічатись, спілкуватись із
священиками. І це спілкування із духовними особами, а
також з глибоко віруючими людьми дало мені імпульс для
подальшого християнського служіння. Я не записувався ні
в піонери, ні в комсомол. Мене били, заламували руки в
Орині, Турці, Либохорі. Що лише не робили – один Бог лише
свідок. І добрі люди, і вчителі, котрі бачили.... Мені Господь
давав силу перебороти всякі ці нападки, ці, так би мовити,
житейські спокуси, які давали можливості формуватися
комсомолу і школі формуватися у подальшому
громадянському житті.

Після закінчення школи, маючи підготовлені документи
(коли ходив до школи вже готував документи), я поступав в
Луцьку духовну семінарію у 1959 році. Ці документи і по
сьогодні є у Луцькій православній духовній семінарії. Але
так як я був допризовник, а семінарію мали у планах закрити,
то мене як допризовника не допустили. Повернувшись з
Луцька, поїхав у східні області України (Кіровоградська обл.)
до того часу, коли воєнкомат викликав мене до війська.
Повернувся додому в рідне село і звідти першим пішов до
війська. Служив у Грузії в армії 3 роки. Повернувся додому
і одразу ж пішов у Львівську консисторію, де просив, щоб
мені дали спрямування в семінарію, або хоча б адресу
семінарій. На той час семінарії були закриті. Залишилось
три семінарії: Московська, Ленінградська і Одеська
(відкрили її у центрі, біля монастиря, пров. Маячний, 4).
Далі мені не давали скерування, бо церкви позакривали. Я
взяв адреси семінарій, виробив документи і поїхав в Одеську
духовну семінарію, де влаштувався на роботу. І так готувався
до вступу в семінарію. Зрештою вступив у Одеську духовну
семінарію, яку закінчив у 1969 році. З того часу я був

Присяга контрактників

У Новому Калинові вшанували
учасників ліквідації аварії на

Чорнобильській АЕС

ОТЕЦЬ МИХАЙЛО КОМАРНИЦЬКИЙ:
«Я ЗНАВ ДОРОГУ ДО ЦЕРКВИ, ДО ШКОЛИ І

ДО СВЯЩЕНИКА»

священиком у с. Велика Білина та навколишніх селах на
Самбірщині.

- Понад чотири десятки років Ви служите на
парафії в Стебнику, що можете розповісти про час вашого
служіння у цьому місці?

У Стебнику я вже понад сорок років. Якщо я приїхав у
Велику Білину, щоби відкрити церкву, збудував і по сьогодні
ця церква стоїть. А пізніше мене владика Миколай перевів
у Стебник, так як тут священики помирали один за одним.
Церква була на закритті, тому що Дрогобицька міська рада
і особливо партійна організація добивались того, щоб в
Стебнику закрити церкву (тут було дві церкви). У Дрогобичі
була одна церква Трійці, інші церкви були закриті. І тому
мене не хотіли приписати у м. Стебник. Я був приписаний
тут якимось чудом – сам не можу зараз здогадатися, як то
сталося. І так служу тут і по сьогодні, правда, не в тій церкві,
де був приписаний, бо в мене її забрали греко-католики. З
1990 року служу в другій церкві, яку ремонтую і по
сьогоднішній день. Це колишній польський костел. Дякую
Богові за його ласку, доброту, за те, що я ще можу служити
у тій церкві. Хотілось би закінчити ту церкву, щоб вона
відповідала усім тим вимогам церковним, але поки що є так,
як воно є.

- На вашу думку, хто такий священик, які його
завдання, що найголовніше в його діяльності?

Хто такий священик? Нам не треба далеко йти. Нам
просто треба заглянути в Біблію: «Ти єси ієрей за чином
Мелхіседековим». Священик повинен пам’ятати, що він
повинен бути подібний до Ісуса Христа. Він повинен нести
сумлінно всі священичі обов’язки без нарікання, бути
взірцем для інших. Це написано навіть на тому хресті, який
священик носить на грудях, що він повинен бути зразком
для інших. Повинен пам’ятати про молитву, про
богослужіння, готуватись і вдома, і в церкві. І поза домом, і
поза церквою – всюди повинен бути священиком. Він не
може роздвоюватися, вести подвійне життя. Він повинен
пам’ятати, що він є всюди священик.

Закінчення на 5 стор.
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Церковно-богослужбовий рік починається 1 вересня за
старим стилем (14 вересня за новим стилем). Але вже
давно в державно-громадському житті Новий рік
змістився на 1 січня. Це було практичніше з багатьох
господарських, фінансових, державних чинників. А так як
правителі були християнами, то віхою Нового року стало
свято Різдва Христового. Христос, що Своїм приходом у
світ приніс кардинальні зміни, і став знаменням всього
нового. Він же сказав: «Ось творю все нове» (Од. 21, 5).

Підсумки року минулого, планування на рік Новий принесло
у свідомість людей питання: «А що рік Новий принесе, чи
вдасться виконати заплановане, чи буде належний урожай, чи
буде сприятлива погода, чи буде стабільність в політичному,
державному, суспільному житті, чи буде все гаразд у моєї сім’ї,
особисто у мене?» Та безліч інших питань тривожили і
тривожать звичайних людей і керманичів.

Людина поєднує у собі обидва світи: і духовний, і
матеріальний. Бог так вчинив людину, що вона є духовно-
тілесною за своєю сутністю. І якщо людина занедбує чи то
душу, чи то тіло, то це відображається на загальному стані її
особистості.

Господь Бог передбачив людські відхилення, а тому і дав
людям Свої заповіді та настанови, де все до простоти
збалансоване (читай Святе Письмо, особливо Свв. Отців – і
переконаєшся сам).

Пройшов ще один рік. І православний християнин , як і
кожна людина, вступає життєво у рік Новий. Якщо у питаннях
фізичного, матеріального життя можуть бути якісь нові
очікування, чи, як то кажуть в народі: «Аби не гірше», – то в
духовному життю православний знає, що рік Новий йому знову
дарує радість свята Різдва Христового. У цьому святі сплелось
матеріальне і духовне, видиме і невидиме. І все це служить на
радість душі і тіла. Кутя, свічка, оберіг у куті хати, солома
посеред хати, вертеп, колядники, пампушки, розмаїття страв
Святвечора, а відтак і самого Різдва у всім своїм багатстві та
вишуканості.

А як полонить, захоплює людину чаруюче різдвяне
богослужіння. Велике Повечір’я  із захоплюючим духовним
співом: «З нами Бог…», різдвяний тропар, кондак і безліч
колядок. Утреня занурює православного християнина у
духовно-поетичну мелодику Канону: «Христос з небес –
зустрічайте!»….  На одному подиху проходить Свята Літургія,
і увесь духовно піднесений люд виходить із храму, розтікається
вулицями. І над усім тим лунають коляди, славлення Христа
продовжується.

Тут варто зазначити, що славити Христа для людини є
великою радістю, насолодою, і не відчувається якогось
обтяження. Лише господарський, побутовий обов’язок на
якийсь час відриває православного від загального потоку
славлення Христа. Але серце, душа і далі у піднесенні.

Людям, що далекі від знання Істинного Бога, таке
православне духовне піднесення є незрозумілим. Та, думаю,
якщо ми хоча би трохи згадаємо про Христа Спасителя, то це
буде нам лише на користь.

Слово Боже та свв. Отці Церкви повчають нас, що наш Бог
є Істинний Бог, що перебуває у Святій Трійці (особливі прояви
Святої Трійці: при сотворенні світу, людини; явлення Аврааму;
на Йордані при хрещенні Ісуса Христа та при зісланні Святого
Духа на Апостолів). Свята Трійця – це Три Особи Божі Єдиного
(Одного) Бога: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий.

Бог Отець з любові до людей віддав у світ Свого
Єдинородного Сина, щоб спасти нас від прокляття, гріха і смерті,
– дати таким чином життя вічне. «Це ж є життя вічне, щоб
пізнали Тебе Єдиного Істинного Бога, і Того, Кого Ти послав,
Ісуса Христа» (Ів. 17,3). І Син всесторонньо виконав Свою місію.
Навчив нас про Бога Отця, про Себе, як Єдинородного Сина
Божого, і про Духа Святого, що від Отця походить і у Сині
спочиває. Вказав Син Божий і Дорогу до Отця, переміг світ зла,
сатану; дарував нам спасіння Хресною смертю; смерть подолав,
воскреснувши із мертвих, і життя вічне людям подав.

Сам же Син Божий настільки відкрито явив Себе світу, що
про Нього детально сказано у Євангелії, у Посланнях Апостолів
та в Одкровенні.

Він – Єдинородний Син Отця, що народився раніше віків.
Він – Єдиний Син у Єдиного Отця (свт. Григорій
Неокесарійський). Він – улюблений Син Отця, в Якому
Отцівське благовоління (Мф. 3,17). Він є Слово Отче і як Бог,
має споконвічне буття. Бо «Слово було Бог» (Ін.1, 2). Він –
Творець (Ін. 1, 3-4). Він перебуває в Отці, а Отець у Ньому
(Ін.14,11).Сущий в Отці Син явив нам Бога Отця (1,18:14,9).
Бог «Слово стало плоттю» (Ін. 1,14).

Як Син Божий, Бог за природою став Людиною? Для цього
Богом була передбачена Матір Сина Божого – Діва. Вона
проживала в Галилеї у м. Назареті. До Неї був посланий Богом
Ангел, щоб сповістити Її про материнство. Діву звати Марія.
Почувши це, Вона дуже здивувалась і запитала: «Як же це
станеться, коли Я мужа не знаю?». «Дух Святий зійде на Тебе,
і сила Всевишнього осінить Тебе. Тому народжуване Святе
наречеться Сином Божим», – пояснив Ангел. Діва смиренно
відповіла: «Я раба Господня. Нехай буде Мені по слову твоєму»
(див.: Лк. 1,26-38).

Йосиф, обручник Марії, бачачи Її при надії, не знав, що
про це думати: яка неслава Їй і йому. Що робити? Та Ангел
Господній заспокоїв Йосифа: «Зачате в Ній є від Духа Святого:
народить же Вона Сина і наречеш Йому ім’я Ісус, бо Він спасе
людей Своїх від гріхів їхніх» (Мф. 1, 2-25).

І народився Син Божий від Діви у Вифлеємі Юдейському.
Про це сповістили Ангели пастухам, а особлива зірка своїм
сіянням – волхвів. І сказали Ангели про Нього, що Він є
Спаситель, Христос Господь (Лк., 2-11), а волхви визнали Його
Царем Юдейським, поклонились та склали свої дари: золото,
ладан і смирну. Золото – як Царю, ладан – як Предвічному
Первосвященику, смирну – як Людині.

Отже, Єдинородний Син Божий став і Єдинородним Сином
Людським Єдиної Чистої Діви у світі. У Нього за Божеством є
Отець, а Людськістю є Мати. Нема по плоті батька, як і нема
по Божеству матері.

Святитель Григорій Неокісарійський так говорить про це:
«Перше родження (від Отця) – непояснювальне, і друге (від

ОТЕЦЬ МИХАЙЛО КОМАРНИЦЬКИЙ:
«Я ЗНАВ ДОРОГУ ДО ЦЕРКВИ, ДО ШКОЛИ

І ДО СВЯЩЕНИКА»

- Як Ви вважаєте, на які напрямки душпастирства
необхідно звернути духовенству найбільшу увагу у наш
час?

На духовне життя. Щоби і сім’я відповідала цьому
високому званню, і сам священик також відповідав
високому званню, де б він не був. Сьогоднішній час досить
складний, мало того, він спокусливий – багато спокус з
різних сторін. Але і Христа також диявол спокушував після
хрещення в ріці Йордані. І тому священик повинен
пам’ятати також про це. Нам далеко не треба ходити, не
шукати Бог знає що. Просто подивитись в Євангеліє і там
знайдемо усі відповіді про своє священиче служіння.
Колись один священик, той же о. Петришин відповідав
якраз одному семінаристові, який одружився з дівчиною в
сусідньому селі, а ця сім’я вела непристойний спосіб
життя. Батьки були проти, що він там жениться. І цей
священик Петришин каже цьому семінаристу, нагадуючи
йому про одного кавказького героя, який присудив своїй
матері 25 ударів за те, що вона йому заперечувала у його
житті. Він був ватажком на Кавказі. А коли прийшлось
виконувати тих 25 ударів, він сам став замість матері і
казав, щоб його били замість неї, тому що дорожив мамою.
Так повинен кожен дорожити своїми батьками, своєю
сім’єю і тим саном, який Господь дав йому через єпископа:

чи то священичий, чи то дияконський, чи то монаший, чи
то єпископський.

- Отче, розкажіть про те, з чого розпочинаєте свій
кожен день? Що любите читати?

День починається «Дякую тобі, Господи, що я
переночував ту ніч». Починається з молитви, хоч
коротенької, якщо нема часу. Молюсь вдома або в церкві,
якщо маю таку можливість. У даний час я мало читаю. Але
любив все читати історичні, проповідницькі, але найбільше
люблю читати Євангеліє, послання святих апостолів.

- Актуальними залишаються проблеми сім’ї  (яку
по-церковному нерідко називають «домашньою
Церквою»). Ваше бачення християнської сім’ї в
сучасному суспільстві?

Священича сім’я звичайно повинна бути зразком для
інших і в громадянському суспільстві, і в духовному,
християнському житті, всюди. Повинна бути зразком для
інших. Пригадую собі, коли запитали у свій час митрополита
Андрея Шептицького у Львові: «Чому не дозволяють
женитися семінаристу? Хто повинен бути зразком для
виховання молоді». Він відповів: «Священича сім’я –
священик із своєю сім’єю». Якщо священика немає в селі,
то можна переконатись на що сходить це село. А як є
священик, а тим більше, коли він спілкується з людьми, то
зовсім інша атмосфера в тій чи іншій парафії.

Анастасія Кухар, Анастасія Альмес

Закінчення. Початок  на 4 стор.

ЩО РІК НОВИЙ НАМ НЕСЕ?

Діви по плоті) – недослідиме». Цей святитель пояснює, що
Бог Слово в Діві Марії, Яка по духу і тілу була непорочною,
сприйняв від Неї одухотворене тіло, передбачене у Своїй
предвічній раді, зодягнувся в нього, наче в одежу. Син Божий
не настрашився і не застидався народитись з дівочої утроби та
прийняти плоть від Свого творіння. І все це для того, щоб
людина, творіння Боже, вставши зодягненням для Творця
сподобилась від Нього слави і милості Божої.

Спостерігаючи тілесне народження Сина Божого, слід
пам’ятати, що Він не покидав надр Отчих. Син Божий і надалі
перебував і перебуває в Отці, а Отець у Ньому. Це не був перехід
чи зміна місця, бо як може переходити Той, Який скрізь є і все
наповняє. Син Божий зійшов з небес, щоб стати Людиною заради
спасіння роду людського. Зійти з небес – це Христова відмова
від Своєї слави, яку Він мав від ангелів. Це Його приниження,
це Його покора і смирення перед Своїм творінням – людиною.
Творець поєднується з природою свого творіння і то назавжди.

Син Божий – Син Людський, як людина восьмого дня
отримує ім’я, наречене Ангелом Ісус («Бог спасає») і терпить
обрізання крайньої плоті відповідно до Закону. За Законом
сорокаденне Дитя приноситься у Єрусалимський храм, де за
Нього як за первістка Людського приносять викуп. Він разом
з усім народом юдейським сповняє всі приписи життя юдеїв.

А коли Іоан Хреститель за наказом Господнім вийшов на
Йордан хрестити людей на знак покаяння, то Син Божий –
Син Людський також схилив Свою голову, щоб отримати
Іоанове хрещення.

В Іоана хрестились грішники, що каялись. Христос –
безгрішний і не мав потреби в хрещенні. А хрестився, щоб усі
це бачили та не відкидали потреби Іоанового хрещення, – бо
від Бога воно.  Та найважливіше те, що так світ мав дізнатись,
що у світ прийшов Спаситель. А про це мав засвідчити Отець
Своїм голосом з небес: «Це Син Мій улюблений» і Дух Святий
Своїм сходженням на Сина у вигляді голуба (Мф.3,13-17; Лк.
3,19-22).

Будучи про все попередженим, Іоан Хреститель з
упевненням вказав людям на Ісуса Христа та сказав про Нього:
«Ось Агнець Божий, Який бере на Себе гріхи світу» (Ін.1, 29).

Що ж відбулося на Йордані? У ньому стояв не один грішник
ще до Ісуса Христа, стояли грішники і після Христового
хрещення; стояли в надії, що Господь Бог, лише Йому Одному
відомим чином, облегшить тягар їхніх гріхів. Боголюдина
Христос Ісус увійшов у Йордан, зборище людських гріхів, –
та Своєю Божественною силою прийняв на Себе гріхи роду
людського,  щоби ходити під їхнім тягарем, аж допоки не зійде
з ними на Голгофу та не знищить їх на Хресті. Отут стають
зрозумілі Христові слова до Іоана: «Так нам треба виконати

всяку правду» (Мф. 315).
А яка реакція Небесного Отця

на такий вчинок Його Сина?
Радісна і та, що закликає людей
звернути на це свою увагу. «Це
Син Мій улюблений» (Мф. 3,17),
– Отець не розділяє Особу Свого
Сина на Божественну та Людську,
– Його Син, як Боголюдина, – і
надалі перебуває у Отцівській
любові та має Син Божий – Син
Людський у Собі благовоління
Отця. Тобто, у Сині перебуває
повнота благої волі Отця.

Відтак Христос, сповнений
Отцівським благоволінням, іде у
пустелю та проводить там сорок
днів і ночей у строгому пості.
Нарешті зголоднів.Цим
скористався сатана та приступив
до Христа зі спокусами. На
пропозиції сатани скористатись
Своєю Божественною природою
та перетворити каміння на хліб,
Христос відповів: «Не хлібом
єдиним житиме людина, але

всяким словом Божим» (Лк. 4, 3). Тоді вирішує сатана вдарити
ще по одній людській слабинці та пропонує Ісусу Христу
царства світу і їхню славу. Для цього від Христа вимагався
лише один поклін сатані. І тут Христос аргументовано
відповідає: «Одному Господу Богу Твоєму поклоняйся і Йому
Єдиному служи» (Лк. 4, 8). І була ще одна спокуса на
самовпевненість та надія на свою особливість. Вивів сатана
Ісуса Христа на край даху Єрусалимського храму та сказав:
«Кинься вниз. Бо написано: ангелам Своїм заповість про Тебе
зберегти Тебе; і на руках понесуть Тебе, щоб не спіткнувся об
камінь ногою Твоєю. Ісус же відповів йому: сказано: не
спокушай Господа Бога Твого. І повернувся Ісус в силі духу до
Галилеї» (Лк. 4,10-13).

Чи потрібен Божому Сину піст і сатанинські спокуси? Бог
не живиться ні хлібом ні водою, а сатана і злі духи геть тікають
від Бога. Тож спокушалась лише людська природа Ісуса Христа,
до неї приступав сатана. Ця природа проявила готовність у
всьому слугувати Божеству, Яке зодягнула собою. Тому і
розпочав Спаситель свою месійну працю. Його першими
словами до людей був заклик до покаяння: «Покайтеся,
наблизилося бо Царство Небесне» (Мф. 4, 17). Цим Спаситель
підкреслював Свою Божественність, заховану у людській
природі. Дав зрозуміти Христос, що лише ті, що покаються
можуть зрозуміти і вмістити у собі Його Божественну науку. А
той, хто не сприйме Його Божественності, ніколи не
наблизиться до пізнання і Самого Отця Небесного. Це
найпершими збагнули Апостоли, визнали Христа у Його
Людській подобі Сином Божим: «Господи, куди нам іти? Ти
маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що Ти
Христос, Син Бога Живого» (Ін. 6, 69).

Кожен православний християнин разом із Апостолами та
всією Повнотою Православної Христової Церкви вірує та
визнає, що Христос, то Син Божий, даний нам для спасіння.
Він наш Бог, Він наш Творець, Він наш Спаситель. Він нас
назвав друзями і братами та усиновив Своєму Отцю. Він
запропонував нам Себе як Дорогу  Небесного Отця. Він
пропонує у наших духовних подвигах скористатись Його
Божественною силою, і Свою перемогу приписує нам. Він дає
право кожному переможцю возсісти у Його славі Небесній.
Він – наше воскресіння, Він – наше Життя.

Цим Христом, за словами Святого Письма, ми живемо і
рухаємось. Тому і живе православний християнин не
сподіваннями, а тим, що принесе рік новий, упованням на Бога,
що ніщо не зможе розлучити його з Христом Богом. А Христос
Господь і надалі, і в цьому році буде приходити до нього.

«Так, гряди, Господи Ісусе!» (Од. 22, 20).
Підготував свящ. Іван Владика
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Христове Різдво наблизилося до України. Його святкують 25
грудня за юліанським календарем (7 січня за григоріанським)
православні і греко-католики. Різдвяно-богоявленський період
українці назвали «Від Романа до Йордана», також «Від Воведенія
до Богоявленія» (що є, мабуть, правильніше). Це спонукає до певних
роздумів, які знайшли підґрунтя в моєму тридцятилітньому
пастирському служінні. Серед них: різдвяно-богоявленські вітання;
співання колядок, щедрівок та йорданських піснеспівів; можливість
святкування українцями Різдва Христового за новоюліанським
календарем (його дотримується сьогодні більшість Православних
Церков).

Упродовж своєї християнської історії український народ
витворив низку богослужбових і обрядових особливостей (їх,
зокрема, досліджував знаний православний вчений та ієрарх,
митрополит Іларіон Огієнко). Деякі були знищені російським
синодальним православ’ям, інші набули свого звучання у греко-
католицькому середовищі.

В останні роки в медійному, і не тільки, просторі порушується
думка про необхідність переходу святкування Різдва Христового
на 25 грудня. Мотивують тим, що навіть Православні Церкви так
святкують.

З цього приводу історик Василь Кметь у статті «Вимір часу як
виклик українського сьогодення» писав: «Цікавим для сучасної
України та українських церков може бути досвід Вселенського
православ’я. Так, у травні 1923 р. вселенський патріарх Мелетій
IV (Метаксакіс) скликав у Константинополі нараду православних
церков (у якій не взяли участі представники Болгарської,
Єрусалимської, Російської та Сербської церков), на якій було
прийнято рішення про перехід на т. зв. «новоюліанський»
календар».

Більшість Православних Церков святкує Різдво Христове за
новоюліанським календарем, яке на сьогодні припадає на 25 грудня.
Через понад півтисячоліття григоріанський календар не
співпадатиме з новоюліанським. Він ставатиме таким же застарілим
щодо новоюліанського, як юліанський до григоріанського. Це
поставить питання вибору перед українськими греко-католиками
– залишитися з православними чи розірвати зв’язок навіть в даті
святкування. Але це ще далеко попереду.

Влучні та цікаві власні міркування «про календарне» на своїй
фейсбук-сторінці висловив голова інформаційного відділу УПЦ КП,
архієпископ Євстратій (Зоря). Він, зокрема зазначив: «Досвід історії
свідчить, що вірогідність розділення через календарну реформу
на порядок вища, ніж її можливий об’єднуючий потенціал».

Зараз суспільство активно дискутує і про те, чи доцільно
змінювали «неточну дату» на іншу «неточну дату», руйнуючи
давньолітню традицію? Зміна календаря – важливий вибір з
певними наслідками! Цього має прагнути принаймні більшість
суспільства, а не його частина – церковні люди, а не церковні гості
чи адепти, для яких християнський календар, як і літургійні
контексти є не більше, як предмет інтелектуальних вправ чи
суспільних експериментів.

Однак одним із моментів, що призводить вже зараз до певних
незручностей чи дезорієнтації серед людей – християнські вітання.
Поширеними вітаннями різдвяного періоду є «Христос народився!»
чи «Христос раждається!» (переважно в Галичині).

Частина священнослужителів Православної та Греко-
Католицької Церков, зокрема на Львівщині, відстоюють
правильність «слов’янізованого» вітання «Христос раждається!»
(народжується) і так навчають свою паству. Часті дискусії довкола
цього вітання дали мені привід поставити запитання А що ми
святкуємо 25 грудня за юліанським (7 січня за григоріанським)
календарем? Відповідь згідно з церковним календарем (УПЦ КП,
УАПЦ, УПЦ МП, УГКЦ, ВАЦ) – Різдво (Народження – авт.) Господа
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

Народження Богомладенця Ісуса у Вифлеємі – це втілення Бога
на землі, добровільне прийняття Ним людської природи. Предвічне
народження Бога Сина від Бога Отця – це інший понятійний вимір.
Адепти вітання «Христос раждається!» підтверджують свою
правоту й тим, що Христос народжується постійно в наших душах.
Однак це також не має стосунку до народження Ісуса Христа у
Вифлеємі. Згідно з такою логікою мислення Христос постійно в
наших душах «охрещується», «переображується», «розпинається»,
«воскресає», «возноситься».

Христос народився в певний період світової історії у

РІЗДВЯНІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОГО
СЬОГОДЕННЯ

визначеному місці – Вифлеємі Юдейському та один раз. Ось цю
подію Народження (втілення) Сина Божого від Діви Марії у
Вифлеємі Юдейському ми й святкуємо в день Різдва Христового.

Тому вітання «Христос народився!» є ніби найлогічнішим. Саме
так звертаються до своєї пастви предстоятель УПЦ КП Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет (Денисенко) та Глава УГКЦ
Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук.

У цьому ж дискурсі – період вітання. Згідно з богослужбовим
Статутом віддання свята Різдва Христового припадає на 31 грудня
за юліанським (13 січня – григоріанським) календарем. Відтоді
жодних різдвяних піснеспівів у богослужінні в православних, і в
греко-католиків не зустрічається. Можна було б продовжити
посвяття Різдва Христового до Навечір’я Богоявлення і цим
пов’язати два великі свята, які колись припадали на один день – 24
грудня за юліанським (6 січня – григоріанським) календарем (так
до сьогодні святкують Давньосхідні Дохалкидонські Православні
Церкви, зокрема Вірменська).

Церковні люди мали б зауважити, що різдвяний дух від Навечір’я
Богоявлення змінюється йорданським. У римо-католиків не має
чину Великого освячення води, подію Хрещення Господнього вони
згадують в неділю після свята Богоявлення (Трьох Царів), яке
припадає на 6 січня за григоріанським календарем і основним
змістом якого є поклоніння Богомладенцю трьох східних волхвів.
Тому в них різдвяний період триває 40 днів: Різдво Христове – 25
грудня, вшанування Божої Матері – 1 січня (православні і греко-
католики святкують Собор Божої Матері на другий день різдвяних
свят), Богоявлення (Трьох Царів) – 6 січня, Стрітення – 2 лютого.
На практиці ж більшість римо-католиків завершує різдвяний період
6 січня. Поляки-католики 2 лютого, особливо урочисто, окрім
Стрітення, вшановують Божу Матір Громничну й тоді завершують
різдвяний період. Цілком ймовірно, що українці греко-католики
під польською окупацією з різних причин також перейняли різдвяне
вітання і співання колядок аж до Стрітення.

У нас також зберігся звичай відвідувати вірних з йорданською
водицею. Коли священик читає молитву і при співі тропаря («Коли
в Йордані хрестився Ти, Господи…»), або кондака Богоявлення
окроплює вірних і їх оселі водицею, при цьому вітаючись «Христос
народився!» чи «Христос раждається!», відчувається якась
неузгодженість. Ймовірно, тому в середині 80-х рр. минулого
століття поширилося вітання «Христос хрестився!» (подекуди
«Христос охрещується!») – «В ріці Йордан!», або в «Йорданських
водах!». Противники такого вітання кажуть, що в ньому нема
прославлення Бога. Кожний вислів, що виходить з уст віруючої
людини, де згадується ім’я Боже є Його прославленням. Так, це
вітання має, здебільшого, констатуючий, стверджувальний характер,
що Христос хрестився в Йордані, як деякою мірою й, що Христос
воістину (дійсно, справді) воскрес. Однак, таке вітання відповідає
звичаєві відвідання вірних з йорданською водицею.

Адепти, що заперечують це вітання, аргументують, що
руйнується традиція – різдвяний період від Різдва до Стрітення.
Однак чомусь не зважають на спроби руйнування традиції
святкування Різдва Христового 7 січня. Така собі «руйнація на
власний розсуд». До вітальних курйозів належить практикування в
окремих місцевостях, і у Львові зокрема, після Йордану до
Стрітення знову повертатися до різдвяного вітання. Можливо,
логічніше вітатися у різдвяно-богоявленський час так: від Різдва
Христового до Навечір’я Богоявлення – «Христос народився!»; від
Навечір’я Богоявлення до віддання Богоявлення – «Христос
хрестився!», а далі «Слава Ісусу Христу!», або так, як прийнято в
певному регіоні.

Отже, пошук єдності з християнським світом та творення нової
християнської ідентичності українства залишається відкритим.
Головне те, щоб в намаганні подолати «математичні розбіжності»
не натворити нових. «Не випадково, – зазначає Василь Кметь, навіть
прийняття на державному та міжнародному рівні
григоріанського календаря як загальнообов’язкового, не вирішило
проблеми у духовному вимірі. «Церковний» чи «старий» стиль у
ХІХ – першій третині ХХ ст. духовно єднав українців і вірних
поневоленої Московським патріархатом Православної Церкви, і
вірних Української Греко-Католицької Церкви в Галичині».

У багатоманітті вітань і звичаїв ми повинні розуміти сутність
церковних свят, церковну логічність, церковний настрій. Навіть
літочислення «від Різдва Христового» ми святкуємо з кількарічною
похибкою, але не піднімаємо питання «поміняти рік». Та помилка
не стала перешкодою для єдності християн у початку відліку своєї
історії – ери. Адже, «якщо враховувати, що за свідченням Євангелія
(Мф. 2, 1 і Лк. 2, 1-7) Христос народився під час правління
юдейського царя Ірода, який помер 750 р. від заснування Риму, та
в час перепису, що відбувся в Юдеї в останні роки його правління,
то сталася ця подія взимку 749/750 р. від заснування Риму, тобто
приблизно на 4 роки раніше від точки відліку «нової ери», яку
суспільство узгоджено вважає датою Різдва Христового»  –
відзначив Василь Кметь.

Нехай же календарні, вітальні й інші питання та дискусії не
розділяють українських християн, а дозволяють зрозуміти, що
незалежно від означуваної дати Христос народився! Що це означає?
Ця подія у вічності вже має значення. Для чого Син Божий втілився
і став людиною, у всьому подібною до нас, крім гріха?

Святійший Патріарх Філарет закликає нас серйозно задуматися
над тим, заради чого Бог став людиною: «Може, заради того, щоб
дати людям моральний закон? Ні! Бог дав цей закон через Мойсея.
Крім того, закон Божий написаний в серці кожної людини: совість
є закон Божий. Може, Він прийшов, щоб зціляти хворих,
воскрешати мертвих, творити добрі діла, захищати бідних і
скривджених? Ні! І до Нього пророки творили чуда і навіть
воскрешали мертвих. Для чого ж тоді Бог зійшов на землю?Щоб
побудувати рай на землі? Ні! … На землі неможливо побудувати
рай, бо там, де панують гріх і смерть, не може бути ніякого
раю.Тож для чого прийшов Син Божий на землю? … Син Божий
зійшов на землю і став людиною, щоб знищити гріх і смерть у
людській природі. Він прийшов, щоб примирити людину з Богом.

Син Божий народився від Пресвятої Діви і став людиною, щоб
побудувати Царство Боже, тобто Царство духовне, де панувала
б любов, а не ненависть; правда, а не кривда; милосердя, а не
жорстокість; мир, а не ворожнеча; святість, а не гріх.

Якщо Син Божий став людиною, щоб подолати в людській
природі гріх і смерть і побудувати Царство Боже, то чи досяг Він
Своєї мети? Досяг! Доказом є християнство, яке змінило світ».

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

Хай чудове свято радість нам дарує,
                                                              Молитву

кожного Спаситель чує.
Наше життя – це дар Божий, за який ми покликані

складати подяку Господеві. У кожному дні, у кожній
миті треба вміти знаходити радість.

Всещедрий Господь пам’ятає про нас завжди й
усюди, зсилає на своїх дітей ласки та щедроти, дарує
нам такі дні, які ми не тільки прожили, але й ті, які
нам запам’яталися.

Святковий день Введення в храм Пресвятої
Богородиці є пам’ятний для парафіян храму Зіслання
Святого Духа та всієї громади Добромиля.

До нашої святині завітав Високопреосвященний
Яків, Архієпископ Дрогобицький і Самбірський УПЦ
КП.

До зустрічі з Владикою священики о. Стефан Гринів
та о. Богдан Кащук разом із парафіянами готувалися
заздалегідь. Про величну мить, яка ось-ось настане,
звіщали людям мелодійні звуки церковних дзвонів

Недільних дзвонів пісня лине,
Серця людей любов єднає.
Із ласки Божої сьогодні
Ми Вас, Владико, зустрічаєм!
Словами привітань звернулися до

Високопреосвященного Владики діти.
Ми знову щиро Вас вітаєм
На тій добромильській землі,
Здоров’я міцного Вам бажаєм
З любов’ю і вдячністю від душі!
Діти гостинно запросили Архієпископа до святого

храму, у якому Владика очолив  Божественну літургію
в співслужінні священиків Добромильщини.

 Кожного з присутніх у церкві зворушила проповідь
Архієрея, який розкрив глибокий зміст свята Введення
в храм Пресвятої Богородиці, наголосив на тому, яке
важливе значення має материнство в людському житті,
своїми мудрими словами торкнувся людських душ.
Зрозумілим є те, що церковні діячі не стоять осторонь
подій, які зараз відбуваються в нашій державі. Владика
закликав усіх священиків і мирян молитися за свою
Батьківщину та Церкву, бо саме у Церкві  наше
спасіння, тут -  наша сила та щастя.

Владика Яків щиро подякував всім
священнослужителям і гостям свята, настоятеля
нашого храму отця Богдана Кащука нагородив
протоієрейським хрестом. Особливо приємно було
отримати з рук  Архієпископа грамоту - нагороду
парафіянам нашого храму, які моляться в ньому,
дбають про свою святиню, вірять у Пресвяту Трійцю,
відчувають себе єдиним цілим єством, з одними
думками та спільним прагненням волі.

 Зі словами подяки за спільну молитву, посіяні зерна
віри, надії,  любові, добра звернувся до
Високопреосвященного Владики та отців  священик
храму Зіслання Святого Духа  о. Стефан Гринів, який
сказав: «Найбільшою вдячністю Вам нехай буде наша
молитва».

Кожен зрозумів, що велике  щастя – жити з Богом, а
все інше додасться. Тому дякуймо Господу за те, що
маємо справжніх сіячів, які засівають людські душі
правдою, любов’ю, добром, бо добро по-різному
виявляється: чи то в слові, чи у вчинку, чи в лагідній
думці, і тоді одна душа засвічується від іншої, наче
свічка від свічки. І це так прекрасно! Прекрасно, що
ми єдині в пошуках краси душевної й утвердження
добра. І то вже не свічки горять, а душі світять
незгасними вогниками любові до Бога Отця, Бога
Сина, Бога Духа Святого, Єдиного й Нероздільного у
Святій Тройці.

Уляна Сорочак парафіянка храму Зіслання
Святого Духа.

Святковий день Введення
в храм Пресвятої Богородиці



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№1 (44)  Січень 2017 р.Б.6

Цього року минає 60 років з дня
упокоєння та 5 років з часу канонізації
преподобного Меркурія Чернігівського,
ігумена Бригинського. З цієї нагоди у неділю,
11 грудня, у храмі Пресвятої Тройці с.
Старичі Яворівського району відбулось
святкове богослужіння. Цей день став
особливим у житті громади, адже, з
благословення Високопреосвященнійшого
Євстратія, архієпископа Чернігівського і
Ніжинського, парафія отримала велику
святиню – часточку мощей преподобного
Меркурія.

До свята готувались заздалегідь.
Мощовик вмонтували в ікону святого, яку
помістили в кивот, спеціально зроблений
майстром з селища Івано-Франкове. Також
було споруджено аналой, на якому буде лежати ікона в храмі.

Після святкової літургії священик Святослав Юрків виголосив проповідь. У ній було розкрито життєвий
шлях, історію канонізації святого, а також чудеса, що відбуваються після його кончини. Вперше служився
акафіст преподобному Меркурію Чернігівському, ігумену Бригинському, який відтепер буде регулярно
звершуватись в храмі.

Святий отець упокоївся 7 листопада 1956 р., проте люди продовжували йти до нього, як до живого, за
розрадою, і знаходили її. Звідусіль стікаються християни за благословенням до преподобного Меркурія і тепер,
коли він нетлінними мощами перебуває в храмі святої великомучениці Катерини в м. Чернігові.

Будемо прославляти Бога, дивного у святих Своїх, за те, що посилає нам таких світил, які наче маяки вказують
нам прикладом свого життя дорогу до Царства Небесного.

Преподобний отче наш Меркуріє, моли Бога за нас!
свящ. Святослав Юрків,

настоятель парафії Пресвятої Тройці в с. Старичі

ВШАНУВАННЯ ДНЯ ПАМ’ЯТІ
ПРЕПОДОБНОГО МЕРКУРІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО В СЕЛІ СТАРИЧІ

«Різдво твоє, Христе Боже наш, засвітило світові
Світло розуму…». Господній світ чекає торжества,
яскравої Зорі на небозводі, що звістить про прихід
Месії, Зорі Божого Різдва, за світлом якої
християнський люд прямує до вічності.

Особливий цей час і в Божому році –
«передріздвяння», так здавна називали його у галицькому
краю. Усі в очікуванні великої радості, надії побачити й
відчути у новонародженому Дитяткові воплочення самого
Господа, Другої Особи Пресвятої Трійці, Єдинородного
Сина, скромно народженого у холодному й темному
Вифлеємському вертепі, що вже пришестям  своїм змінив
світ. Сонце Правди засяяв, Світлом істинним, що
освітлює кожну людину, яка народжується на світ. Божою
силою із небес зійшов Він на землю, щоб людина з
милості Господа знову одержала небеса.

Яка велична й незвична тайна, яке свято
божественної пожертви, одночасно «Небо й земля
торжествують, ангели й люди весело празнують…
Слово Отчеє взялося на тіло, в темностях земних
Сонце засвітило…». Не намагаймося збагнути, як це
сталося. У Бога все можливе. І чудо Різдва в тому, що
ми, люди, маємо нагоду приймати Бога до себе у такому
вигляді, як ми самі. Потрібно відчути свою людськість,
задуматись над великою Господньою любов’ю. Адже
саме через Різдво Бог показав, що людина, як його
творіння, хоча й цілком  залежна від Всевишнього, все
ж таки варта в очах Господніх того, щоб її любили, що
людина має велику цінність.

Людство, очевидно, з огляду на свою приземленість,
матеріальність, ще й у третьому тисячолітті не може
до кінця зрозуміти тих величних дарів Божого Дитятка,
яке отримало разом із Його приходом. Тому й у
кожному наступному Різдві намагаємося відкривати
нові істини й достойно оцінювати духовні скарби.

А Різдво наближається… Дзвонить у зимовому
повітрі пісня ангелів, співають архангели, херувими
величають, серафими прославляють, ликуючи вітають
Бога на землі і людину на небесах. Пломеніє яскрава
Зірка Божого Різдва, «Йде до хати коляда, щоб нас
утвердити  навіки».

«А той другий Празник – святого Василія» –
найближча важлива подія із життя Ісуса Христа, що
настає після празника Різдва. «Як сповнилося вісім
днів, коли мали обрізати хлоп’ятко, назвали його Ісус
– ім’я, що надав був Ангел, перше, ніж зачався у лоні».
Старозавітнє обрізання було праобразом новозавітного
хрещення. Цей день збігається із  днем відходу у
потойбічний світ 14 січня 379 року Василія Великого.

«Живімо так,  як заповів нам Бог». Саме так називався
захід, який пройшов у церкві Преображення Господнього
с. Липівка Миколаївського району, де настоятелем є отець
Микола Сліпецький.

Діти змістовно показали, що таке добро, милосердя,
любов до ближнього. Вони нагадали усім Божі Заповіді і
розтлумачили зміст кожної з них. Художньо-драматичний
колектив «Любисток» майстерно інсценізував притчу про
Блудного сина. Юні таланти торкнулися дорослих сердець,
викликали сльози, змусили задуматись над своїми вчинками,
обміркувати своє життя.

Діти показали хороший приклад і дали повчальний урок.
Адже, кожен з нас є блудним сином чи донькою. Хтось для
сім’ї і родини, хтось для неньки України, а хтось для Божого
Храму, саме тому, це притча стосується кожного з нас і
вимагає зробити висновки.

Прекрасним довершенням дійства були християнські
 пісні. А на завершення о. Миколай щиро подякував дітям
побажав плідної праці і успіхів у майбутньому.

Галина Ланчевич

Колядуймо, радіймо і відчуваймо, що «з нами Бог, і
покоряймося, бо з нами Бог» і царство Його вічне

Цей святитель, що навчався в школах Кесарії,
Візантії, Афін, міг мати роботу вчителя і адвоката.
Але він подорожував Палестиною, Сирією, Єгиптом,
ознайомившись із подвижницьким життям святих
пустинників, вирішив присвятити себе служінню
Богу, в тридцять років охрестившись. З часом став
дияконом, священиком, а потім єпископом.
Молитвами зцілив хворого Галата, сина імператора
Валента. На погрози вигнання, вилучення майна,
муки святий Василій префекту Преторії спокійно
відповів: «Погрожуй мені чимось іншим, бо ніяка з
тих кар мене не зворушує…».

І світ у сяйві Христового Різдва чекає щедрих
посівальників, щоб у котрий раз почути таке з нами,
але таке завжди бажане: «Ой роди, Боже, жито 
пшеницю, всяку пашницю! Будьте здорові! З новим
роком та Василієм! На щастя на здоров’я, на новий
рік, Христос ся Рождає!»

А той третій Празник – Святе Водохреща…
Радуйся, ой радуйся земле, Син Божий охрестився!
«Коли весь народ хрестився, і коли Ісус
охрестившись, молився, відкрилося небо». Святий
Дух у тілеснім вигляді, немов голуб зійшов на нього,
та залунав з неба голос: «Це є Син Мій Улюблений,
в Ньому Моє благовоління…» Над Йорданом Бог
об’явився як Бог, що спасає з неволі гріха через Сина.
Бог у трьох особах. Христос виходить з води і світ із
собою підносить, відкриває небо, Святий Дух у
вигляді голубинім сходить на людство. Сонце правди
сяє нам – ми від пітьми визволяємося і світлом
Господнім опромінюємося.

Щорічне, упродовж віків повторення обряду
освячення води не послаблює, а посилює відчуття її
цілющої сили, що струменіє до вічності, проганяючи
підступи ворогів видимих і невидимих, струмує до
наших сердець, щоб наповнитися нам духом Святим,
що зійшов над Йорданом.

А Різдво уже стукає… Відчинімо двері своїх душ
Ісусові, а оселі для ближніх наших! Вітаймо Христа
любов’ю, миром, вірою, милосердям!

Щасливого Різдва! Щасливого Нового Року! Від
дня народження Христа до Дня народження Христа
хай буде доля вам нівроку!

Освячена вода з Божих рік додасть здоров’я,
зцілить дух, скріпить сили, снагу в жертовному
служінні Богові та Україні!

Ольга Богдан,
парафіянка с. Ріп’яна Старосамбірського

благочиння
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23 грудня 2016 року священики Самбірського благочиння
здали кров у Військово-медичному клінічному центрі
Західного регіону у Львові для потреб поранених бійців АТО.

Ініціаторами стати донорами крові для поранених
захисників України стали голова єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання у зв’язках із Збройними
Силами та іншими військовими формуваннями священик
Ярослав Фабіровський і благочинний Самбірського району
отець Микола Бухній.

З благословення архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова, священики з власної ініціативи
звернулися у відділ заготівлі крові закладу, що на вул.
Личаківській, 26. Перед здачею крові священнослужителі
зустрілися із завідувачем відділенням заготівлі крові Марією
Мар’янівною Деревко і пройшли необхідне обстеження. Пані
Марія розповіла про потребу у крові для поранених бійців,
зокрема рідкісних груп з резусом (-).

Сподіваємось, що крапля крові здана з любов’ю в Ім’я
Господнє врятує комусь життя.

Прес-служба єпархії

Священики Самбірського
благочиння здали кров для

поранених воїнів АТО
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Сьогодні ми святкуємо пам’ять людини,
котра була багата, але увійшла у Царство
небесне. Господь сказав: «Важко багатому
ввійти в Царство Небесне» (Мф. 19,23). Але
Господь не говорив, що багатому в Царство
Небесне увійти неможливо. Якби Він так
сказав, тоді багато заможних спадкоємців,
свідомо без всякої своєї провини були б
позбавлені Царства Небесного. Благий
Господь нікого не позбавляє Свого Царства,
ні перед ким із тих, хто шукає вічного життя,
якого б звання він не був, вічно не зачиняє
врата. За невимовного чоловіколюбства Бог
хоче, щоб всі спаслися, і ніхто нікому не
може завадити спастися, якщо сам собі не
завадить.

На запрошення настоятеля прот. Іоана
Білика Старосамбірського благочинного
святкову Літургію у м. Старий Самбір
очолив прот. Миколай Юзич і виголосив
проповідь та розкрив зміст свята, а також
привітав усіх іменинників. Літургію служив
собор священиків: прот. Іоан Білик
(настоятель храму), прот. Миколай Юзич,
прот. Богдан Лернатович, прот. Дмитро
Яворський, прот. Ігор Дудик, прот. Роман
Шак, прот. Іван Циквас, прот. Роман
Гальчишак, прот. Петро Гальчишак, прот.
Іван Білик. На святкування храмового свята
прийшла велика кількість людей, не тільки
із Старого Самбора, але із навколишніх сіл.
Наприкінці Літургії настоятель привітав всіх
із святом Святителя Миколая Чудотворця і
роздав подарунки дітям на які вони
очікували. Богослужіння звершилось 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.

Багатому важко увійти в Царство не тому,
що він багатий, а тому, що багатий може
перемогти спокуси, які виходять від
багатства. Багатий може втриматися від
зловживання багатством, мало на світі
багатих, які на своє багатство не купили
пекло замість раю, вічні муки замість
вічного життя. Мало тих, хто не приліпився
серцем до багатства і не відпав від Творця.
Мало, але такі були. Важко багатому ввійти
в Царство небесне, але деякі увійшли.
Увійшов святитель Миколай, увійшли інші
святі. Багатство не завадило, а навіть
допомогло  увійти в Царство, бо святий
використав його на славу Божу і для
спасіння ближніх. Володіючи багатством,
внутрішньо Святитель Миколай був вільним
від нього. Все, що  мав,  вважав Божим
маєтком, а себе рабом Божими і скарбником
чужого надбання, яким  розпоряджався і
роздавав згідно євангельським заповідям.
Так  врятував свою душу і допоміг спастися
іншим. Це мужня душа, яка не дала

Вже понад чверть
століття служить на
парафії в Меденичах
митрофорний протоієрей
Мирослав Яремкович. В
останню неділю 2016 року
отець відсвяткував своє
перше 60-ліття.  35-років
він вірно й ревно служить
Богові й людям як
священик. Народився о.
Мирослав в багатодітній
сім’ї у селі Хлівчани
(Сокальщина), в якій
панувала любов до Бога,
повага до людей. Його
старший брат Михайло
також став священиком.
Після служби в армії було
навчання у Ленінградській
духовній семінарії (1978-
1982 рр). Священичу
діяльність о. Мирослав розпочав як парох  села  Підгородище
Перемишлянського району. З 1988 року він служить на парафії
селища Меденичі. Разом зі своєю паствою отець  пережив
нелегкі часи міжконфесійних чвар. Він був ініціатором і
сподвижником побудови нового храму в селищі. Завдяки його
старанням та наполегливості було також збудовано дзвіницю,
а цього року зведено каплицю на селищному цвинтарі. Отець
Мирослав повсякчас турбується про своє дітище – церкву. Вона
вражає своєю красою, величчю, енергетикою всіх, хто хоч раз
побував всередині цього Божого храму. Невтомний   о.
Мирослав сповнений задумів, планів, які він неодмінно
реалізує. Такий у нього характер.

Вітати протоієрея Мирослава з ювілеєм до Меденич прибули
Високопреосвященнійший Яків, архієпископ Дрогобицький і
Самбірський, секретар єпархіального управління отець Андрій

Розповім я тобі казку, яку почув від
православних арабів з села Бетджала, біля
Віфлеєму. У давні, давні часи, задовго до
різдва Христового, жив у Віфлеємі чоловік,
на ім’я Єсей, син Овіда, онук Вооза й Руфи.
Мав Єсей вісім синів; наймолодшого сина
звали Давид. Був він пастухом, пас
віфлеємських овець. Святе Письмо
говорить, що був він отроком струнким,
світловолосим і гарним. Був цей молодий
гарний пастух на диво сильним і хоробрим:
якщо лев або ведмідь викрадали вівцю з
його череди, він легко наздоганяв звіра,
виривав її із кровожерливої пащі й убивав
викрадача. Отже, був наш Давид воістину
добрим і вірним пастирем білосніжної своєї
череди. І батька свого шанував, як велить
Господь.

Часто ночував він у полі, на широкій
земній постелі, укритій витканим із золота
покривалом зоряного неба. Але те, що
розповім тобі, відбулося не в полі під
зірками, а в одній кам’яній віфлеємській
печері.

Видався якось дуже спекотний день (такі
дні не рідкість у цій східній країні). Вівці
Давида вляглися в тіні маслин. Сонце пекло
немилосердно, і вівці стогнали від спраги.
Мучився від спраги й Давид. Зайшов він в
якусь печеру, щоб сховатися від спеки й
відпочити. У цих печерах прохолодно влітку
й тепло взимку. Увійшовши в печеру,
молодий пастух сів на камінь, але дрімота
здолала його, і він приліг і заснув. Тільки
сон був недовгим: крізь сон Давид відчув
на тілі щось холодне, здригнувся й
прокинувся. Розплющивши очі, він побачив,
що огидна змія, згорнувшись на його грудях,
оповилася навколо рук! Ось підняла вона
над обличчям його свою плескату голову й
злобливо, не мигаючи, дивилася на отрока
палаючими, як вугілля, очима. Давид
здригнувся від жаху. Становище його було
розпачливим, порятунку, здавалося, не було.
Варто йому ворухнутися – змія вп’ється в
нього й проллє йому в кров свою отруту. О,
наскільки легше було йому боротися з
левом, що ричить, або ревучим ведмедем,
ніж із цим повзучим і чіпким гадом!

Що робити? І отут Давид згадав свого
незмінного помічника в бідах, свого
Господа, і звернувся всім серцем, повним
болю й сліз: «Не залиш мене, Господи Боже
мій, не відступи від мене! Поспіши на
допомогу мені, спасителю мій у стількох
бідах!». Лише вимовив він ці слова, як
незвичайне світло засвітилося в куті печери.
Світло мало форму кола, висотою в
людський зріст. Посередині цього сяючого
кола Давид побачив прекрасну Отроковицю
з ласкавим і серйозним лицем. Отроковиця
сіла, голова Її ледь схилилася до Дитини,
Яку Вона тримала на руках: такої прекрасної
Дитини син Єсея ще ніколи не бачив. Раптом
Дитина випрямилася в обіймах Матері й
пильно подивилася на змію очима,
подібними до двох блискавок. І перстом
вказала їй на вихід з печери, немов
наказуючи зникнути. Підхопився Давид і
впав на коліна перед Отроковицею і сяючою
Дитиною. Він хотів подякувати Їм за
нежданий порятунок, але тільки було
відкрив уста, глянув і – нікого не побачив.
Після цього вся печера наповнилася якимись
дивовижними пахощами, що нагадують
аромат найдорожчого ладану або смирни.

До останнього дня свого життя Давид не
міг забути це чудесне видіння. Піднятий
Господом від пастухування на царський
трон, він завжди пам’ятав про це чудо. Вже
будучи царем, він написав дві
богодухновенні пісні – одну
Прекраснійшому із синів людських, а другу
– Цариці в позолочених ризах. І, граючи на
арфі, співав ці пісні у високій вежі свого
Єрусалимського замку.

А ти, малий, вгадай скоріше: що це за
печера? Що означає жахлива змія? Хто ця
Отроковиця? Хто Дитина? Я підкажу тобі
радісним вітанням: Христос народився!

Святитель Миколай Сербський

Лист 91
дитині, яка

просила розповісти
різдвяну казку

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У МІСТІ СТАРИЙ САМБІР

багатству перемогти себе, але сам став його
переможцем.

Крім земного скарбу святитель Миколай
володів ще трьома скарбами,
переважаючими за ціною земні: скарб віри,
скарб правди і скарб милосердя. Роздаючи
з любові до Христа своє багатство бідним,
він сам збіднів. Але ті три скарби множилися
в ньому до кінця його земного життя: чим
більше віри віддавав він людям, тим
багатшим ставав, чим більше був ревним до
правди Божої, тим повніше ставала його
душа, чим більше милосердя виливав він на
людей, тим м’якше ставало його серце. Віра,
правда і милосердя – ось небесні скарби, які
від віддачі множаться. Віра, правда і
милосердя – ось три скарби святителя
Миколая, які він залишив у спадок Церкві, і
які залишаються нерозтраченими. Цей
потрійний скарб залишив святитель Божий
у спадок і вам, тим які творять пам’ять і
прославляють його сьогодні. Знайте, хто
прославляє святого Миколая, що йому
приємніше віддати вам, ніж прийняти від
вас.

Віра святого Миколая була чиста, як
кришталь, і міцна, як алмаз. Він довів це в
Нікеї, коли наражаючи на небезпеку власне
життя, захистив православ’я від єретика.

Правда Божа в святого Миколая була
яскравою, як сонце. Він показав це, коли не
дав катові стратити трьох невинно
засуджених чоловіків. Святитель підбіг і

встиг власною рукою вирвати меч з рук ката,
знову ставлячи під загрозу своє життя.

А милосердя святого до жебраків і убогих
була подібна до милосердя Христа. Він
роздав як милостиню весь свій маєток, як
правило, роблячи це в таємниці, прирікаючи
себе на голод і бідність.

Але цей великий раб Божий не боявся ні
єретиків, ні катів, ні голоду. Він твердо знав,
що Всевишній уважний до Своїх вірних
слуг; так і було, Всевишній захищав його
до кінця життя і так прославив його після
смерті серед ангелів і людей, як прославляв
небагатьох.

Але крім трьох великих духовних скарбів
– віри, правди і милості, святий Миколай
мав невичерпну ризницю духовних благ, в
ній були скарби лагідності, стриманості,
посту, молитви та смирення. Цю ризницю,
переповнену духовними і моральними
скарбами, залишив чудотворець святитель
Христовий у спадок вам, православним
християнам. Сьогодні ця ризниця широко
розкрита, і її скарби відкриті для вас.
Угодник Божий прийме від вас і свічки, і
молитви,  не в дар, а в подяку. Він сам
сьогодні пропонує вам свої дари. Якщо ви
приймете їх, то і він прийме вашу подяку,
але якщо ви його дари відкинете, то і він
ваші відкине. Дивіться, щоб не знехтували
ви тих дарів, які пропонує вам цей багач
Христовий.

прот. Іван Білик

У СЛУЖІННІ БОГОВІ ТА ЛЮДЯМ
Безушко, дрогобицький декан отець Ігор Пулик та собор
священиків.

У своєму вітальному слові архієпископ Яків відзначив
щиру відданість отця  Мирослава церкві, його ревне служіння
Божій справі. Його високопреосвященство наголосив на тому,
що ювіляр як пастир  є взірцем для молодого духовенства. За
сумлінну священичу   працю, особистий внесок у справі
відродження духовності  та з нагоди 60-ліття  протоієрея
Мирослава було нагороджено орденом святого
рівноапостольного князя Володимира, а декан Дрогобицького
благочиння отець Ігор Пулик від собору священиків подарував
йому митру.

Щемкими й щирими були вітальні слова ювілярові
меденицьких діточок. Розчулила отця й пісня, яку йому
подарував церковний хор. Зворушливими були вітання
ювілярові  директора Меденицької середньої школи
Любомира Лешка, секретаря Меденицької селищної ради
Любові Мороз, парафіянки Марії Данилів. Усі констатували
доброту, щирість, оптимізм, жертовне служіння Богові,
громаді отця Мирослава. Ювіляр сердечно  подякував усім
за вітання. Під куполом храму довго  лунало  величне «Многії
літа!»

Уся православна громада селища Меденичі щиро вітає
свого настоятеля отця Мирослава з його першим 60-річчям.

Із словом Божим Ви прийшли у світ,
Щоб за собою нас вести незрадно.
Для Вас сьогодні – і пісні, і цвіт,
І людська шана – щира і доланна.
Тож хай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любові з неба посилає
Сьогодні, завтра і повсякчас!

Василь Зварич,
парафіянин храму Успіння Пресвятої Богородиці

селища Меденичі
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Снігом, снігом, левадами
Ген здалека у наш край,

Йде з гостинцями – дарами
Преподобний Миколай

Мальовниче українське село Сторона радо
зустрічає гостей кожної неділі та свята у
своїй рідній церкві святителя отця Миколая.

Кожного року отець Федір організовує
зустріч дітей недільної школи із святим
Миколаєм, намагається подарувати дітям,
бодай краєчком ока побачити, доброго
чарівника і отримати від нього смачні ласощі
та подарунки.

Так і цього зимового сніжного дня, у
суботу, 17 грудня, настоятель храму радо
зустрів дітей і парафіян у своїй церкві. Всі
разом з отцем співали пісні про святого
Миколая, розповідали про його життя. Свято,
організоване настоятелем, було цікавим,
радісним, повчальним. Вихованці недільної

Слава у вишніх Богу співаймо,
Різдво Христове славімо,
Діву Пречисту Божу Матір,
Ми у вертепі витаймо.

Приспів: Колядки Пастирі співають,
Різдву радіє вся земля,
Христос Родився, Всіх витають;
Славімо Ісуса Христа.

Небесні Сили вістку, звістили,
Ангел Благу вість сказав?
Марії Діві що народила,
Божого Сина світ чекав.

Приспів: Колядки Пастирі співають,
Нині радіє вся земля;
Христос Родився, Всі витають,
Славімо Ісуса Христа.

Нині радіють всі світила,
Нині радіє вся Земля;
Пречиста Діва народила,
Спаса збавителя гріха.

Приспів: Колядки Пастирі співають,
Різдву радіє вся земля,
Христос Родився, Всіх витають;
Славімо Ісуса Христа.

Вже херувими славу голосять,
На Небі Зірка вже зійшла,
Царі зі Сходу дари приносять,
Витають Ісуса Христа.

Ой став я рано, тай на Різдво
І побачив Зірку, світить у вікно,
То над Вифлеємом вона сіяє,
Пресвяту Марію з Сином Витає.

Ой став я рано, тай на Різдво
І почув я дзвони дзвонять весело,
То пастирі грають, Бога прославляють,
Ісусу, Пречистій дари складають.

Ой став я рано, тай на Різдво.
Почув Ангелів Боже торжество,
Спішать до Яскині, Марії й дитині.
Співають весело, бажають добро.

Ой стану я рано, тай на Різдво.
Колядою збуджу я усе село,
По всій Україні весела новина,
Пречиста Діва народила Сина.

Ой прийдем до шопки, тай на Різдво.
Ісуса витати, Бога просимо,
Діву Пречисту божу невісту,
За мир і спокій тебе молимо.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

ВЧИМОСЯ ЛЮБОВІ ТА ДОБРА

школи отримали щедрі подарунки.
Наприкінці свята о. Федір привітав
найстарших учнів недільної школи із
закінченням навчання, вручив атестати,
попросив чудотворця отця Миколая, щоб він
завжди охороняв всіх дітей, людей, Україну,
воїнів від лиха, хвороби, щоб подарував
Україні мир і спокій. Закликав дітей
молитися, робити добро, любити батьків і
всіх, хто знаходиться поряд.

Батьки вихованців недільної школи та
учні дякували  о. Федору, що подарував дітям
незабутні хвилини радості зустрічі із святим
Миколаєм. Натомість попросили у святого
Миколая та у Господа здоров’я отцю Федору,
його родині та залишатись таким добрим,
чесним, людяним, вміло навчати своїх
парафіян Господньої любові та доброти.

Мирослава Верхуша

ПРИЙДІТЬ ДО ШОПКИ ПОКЛОНІМСЯ
Приспів: Колядки Пастирі співають,
Нині радіє вся земля;
Христос Родився, Всі витають,
Славімо Ісуса Христа.

Прийдіть до Шопки поклонімося,
Образам  вічного життя,
Ісусу Діві,  поклонімся,
Витаймо Боже немовля.

Приспів: Нехай почує наш Спаситель,
Нехай почує вся Земля;
Що ми у мирі хочемо жити,
Земля Українська свята.

Поній Апостоли ходили,
Кров’ю окроплена Земля;
За неї голови зложили,
Сини козацького зерна.

Приспів: Нехай почує наш Спаситель,
Нехай Почує  вся Земля;
З Богом у мирі хочемо жити,
Земля Українська свята.

Покрову Пресвяту благаєм,
За Воїнів й наших дітей,
Здоровими щоб повертались,
В Різдвяні свята до сімей.

Приспів: Колядки Пастирі співають,
Небо  радіє і  Земля;
Христос Родився, всіх витають,
Славімо Ісуса Христа.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочииня

С в я щ е н и к и
С а м б і р с ь к о г о
б л а г о ч и н н я
Д р о г о б и ц ь к о -
С а м б і р с ь к о ї
єпархії Української
П р а в о с л а в н о ї
Церкви Київського
Патріархату разом
із своїми парафія-
нами щиросердеч-
но вітають свого
б л а г о ч и н н о г о

декана отця Миколая Бухнія з іменинами, Днем Ангела,
зі святом Святого Миколая! Бажаємо отцю декану
Божого благословення у житті та  служінні у
винограднику Христовому, молитовного заступництва
святого Миколая Чудотворця, міцного здоров’я, щастя,
радості й добра на многії і благії літа!

Серед всіх свят в церковному календарному році
особливо вирізняється свято  Святителя Миколая,
архієпископа Мир Лікійських. Чудотворець Миколай – це
приклад віри, лагідності, стриманості. Своїм смиренням Він
придбав величність, а убогістю – багатство. Святитель
Миколай любив Бога, і тому робив добрі справи – служив
Богу через служіння людям.

Напередодні дня святого Миколая, 18 грудня, учні
Підбузької недільної школи провели кілька заходів:
святковий концерт «Ой, хто, хто Миколая любить» з
показами презентацій, відвідали Підбузьку районну
лікарню та Підбузький геріатричний пансіонат, в рамках
програми «Ой хто, хто Миколаю служить», та побували на
урочистому відкритті ялинки.

Діти люблять святителя Миколая, тому особливо
вшановують його пам’ять. Готуються заздалегідь до
подарункового ранку 19 грудня: вчать молитви та вірші,
співають пісні та колядки, роблять добрі справи. Учні
Підбузької недільної школи підготували подарунки для
хворих, інвалідів та людей похилого віку. Святий Миколай
добре бачить тих, хто йому допомагає своїм служінням,
тому передав для учнів подарунки – горнятка з надписом
«Підбузька недільна школа» наповнені солодощами.

Величаємо тебе, святителю отче Миколаю, і шануємо
святу пам’ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого!

Марія Альмес

Вітання благочинному отцю
Миколаю Бухнію з Днем Ангела

Радуйся, святителю Миколаю,
великий чудотворче!

Ой став  я рано, тай на Різдво
(колядка)


