
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Õòî â³ðóåº â Ìåíå, í³êîëè íå ìàòèìå ñïðàãè (²í. 6:35)

№07 (38)
Липень

2016 р.Б.

Ми звеличуємо і славимо Бога «милосердя і
всякої втіхи» [2 Кор. 1:3], що сподобив нас зібратися
в тиждень П’ятидесятниці (18-26 червня 2016 року)
на острові Крит, де апостол Павло і учень його Тит
проповідували Євангеліє в перші роки життя
Церкви. Ми дякуємо Богові в Трійці за те, що Він
благоволив нам завершити в одностайності труд
Святого і Великого Православного Собору,
скликаного Вселенським Патріархом Варфоломієм
в однодумності з Предстоятелями Помісних
Православних Автокефальних Церков.

Вірно наслідуючи приклад апостолів і
Богоносних отців, ми знову заглибилися в Євангеліє
свободи, заради якої нас визволив Христос (Гал. 5:1).
Основою наших богословських обговорень була
впевненість в тому, що Церква живе не для себе.
Вона несе свідчення Євангелія благодаті та істини і
пропонує всьому світові дари Божі: любов, мир,
справедливість, примирення, силу Хреста і
Воскресіння і сподівання на вічність.

1) Головним пріоритетом Святого і Великого
Собору було проголошення єдності Православної
Церкви. Наявна єдність має зміцнюватися і
приносити нові плоди, спираючись на Божественну
Євхаристію і апостольське спадкоємство Єпископів.
Єдина Свята Соборна і Апостольська Церква є
Божественно-людською спільнотою, передчуттям
і досвідом есхатону в Божественній Євхаристії. Як
безперервна П’ятидесятниця, вона є пророчим
голосом, якого неможливо примусити мовчати,
присутність і свідчення Царства Бога любові.

Православна Церква, вірна одностайному
Апостольському Переданню і своєму
сакраментальному досвіду, є справжньою
спадкоємницею Єдиної Святої Соборної і
Апостольської Церкви, як це сповідується у Символі
віри і підтверджується вченням Отців Церкви. Наша
Церква у своїх таїнствах, зі Святою Євхаристією в
осерді, переживає таїну Божественної ікономії.

Православна Церква втілює свою єдність і
соборність «у Соборі». Соборність пронизує її
організацію та спосіб прийняття рішень, визначає її
шлях. Православні Автокефальні Церкви не є
федерацією церков, але Єдиною Святою Соборною
і Апостольською Церквою. Кожна помісна Церква,
оскільки вона подає Євхаристію, є місцевою
присутністю і проявом Єдиної Святої Соборної і
Апостольської Церкви. Що стосується православної
діаспори в різних країнах світу, було прийняте
рішення продовжити роботу Єпископських
Асамблей до тих пір, поки не стане можливим
здійснення канонічної строгості (акрівії). Ці асамблеї
складаються з канонічних єпископів, які призначені
кожною Автокефальною Церквою і залишаються
підпорядкованими своїм Церквам. Належне
функціонування цих єпископських асамблей
гарантує дотримання православного принципу
соборності.

В ході роботи Святий і Великий Собор
підкреслив важливість Зібрань (Синаксисів)
Предстоятелів, що вже мали місце, і запропонував
зробити Святий і Великий Собор постійною
установою, що буде скликатися кожні сім або десять
років.

2) Як учасники Святої Євхаристії і молитовники
за весь світ, ми повинні продовжувати «літургію після
Божественної літургії» і нести свідчення віри
близьким і далеким, згідно з ясною заповіддю
Господа перед Його вознесінням: «будете Моїми
свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії й аж
до краю землі» (Діян. 1:8). Нова євангелізація народу
Божого в сучасних секуляризованих суспільствах і
євангелізація тих, хто ще не дійшов до пізнання
Христа, залишається постійним обов’язком Церкви.

3) Відповідно до свого обов’язку свідчити істину
і свою апостольську віру, наша Церква надає великого
значення діалогу, в першу чергу з неправославними
християнами. Через це решта християнського світу

ПОСЛАННЯ СВЯТОГО І ВЕЛИКОГО
СОБОРУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Православним людям і кожній людині доброї волі

точніше пізнає істинність Православного Передання,
цінність святоотцівського вчення та літургійного
життя і віри православних. Діалоги, що ведуть
Православні Церкви, ні в якому разі не мають на
увазі компроміс у питаннях віри.

4) Вибухи фундаменталізму в різних релігіях є
виразом хворобливої релігійності. Тверезий
міжрелігійний діалог значно допомагає розвитку
взаємної довіри, миру і примиренню. Олія релігійного
досвіду має бути використана для лікування ран, а не
для розпалювання вогню воєнних конфліктів.
Православна Церква рішуче засуджує розширення
воєнного насильства, переслідування, вигнання і
вбивство членів релігійних меншин, насильницьке
навернення, торгівлю біженцями, викрадення людей,
тортури і огидні кари. Вона засуджує руйнування
церков, релігійних символів і пам’ятників культури.
Особливо висловлює вона свою глибоку
стурбованість з приводу становища християн і всіх
переслідуваних меншин на Близькому Сході. Вона
закликає уряди в цих регіонах захистити місцевих
православних та інших християн і всі групи
населення, що мають невідчужуване право
залишатися у своїх країнах як громадяни з рівними
правами. Наш Собор звертається до всіх сторін
негайно докласти систематичних зусиль, щоб
припинити воєнні конфлікти на Близькому Сході і
всюди, де продовжуються збройні зіткнення, і надати
можливість всім переміщеним особам повернутися
до своїх домівок.

Ми звертаємо наш заклик особливо до зверхників
світу сього діяти так, щоб мир і справедливість
переважали у рідних країнах біженців. Ми
закликаємо цивільні влади, громадян і православних
християн у країнах, де переслідувані знаходять
притулок, продовжувати допомагати їм на межі або
навіть за межею своїх можливостей.

5) Сучасна секуляризація шукає автономію
людини від Христа і духовного впливу Церкви, який
вона безпідставно ототожнює з консерватизмом. Але
західна цивілізація несе на собі незгладний відбиток
тривалого внеску християнства. Більше того, Церква
висвітлює рятівне значення Христа, Боголюдини, і
Його Тіла як місця і способу жити у свободі.

6) На відміну від сучасного підходу до шлюбу,
Православна Церква розглядає нерозривні любовні
стосунки чоловіка й жінки як «велику таємницю ...
Христа і Церкви». Так само вона називає сім’ю, що
виникає з цих стосунків і є єдиною гарантією
виховання дітей, «малою церквою».

Церква завжди підкреслювала цінність
самообмеження. Але християнська аскеза докорінно
відрізняється від будь-якого дуалістичного аскетизму,
який відсторонює людину від життя і людей. Навпаки,

Церква пов’язує аскезу із сакраментальним
церковним життям. Самообмеження стосується не
лише чернечого життя. Аскетичний етос властивий
християнському життю в усіх його проявах.

**
Святий і Великий Собор, крім конкретних тем,

про які він ухвалив рішення, коротко відзначає такі
важливі сучасні питання:

7) Що стосується зв’язків між християнською
вірою і природничими науками, Православна Церква
уникає контролю над науковими дослідженнями і
не займає ту чи іншу позицію стосовно кожного
наукового питання. Вона дякує Богові за дар вченим
розкривати невідомі виміри Божественного
створіння. Сучасний розвиток природничих наук і
технологій призвів до радикальних змін у нашому
житті. Він надає значні переваги, такі як полегшення
повсякденного життя, лікування важких
захворювань, спрощення комунікації між людьми,
освоєння космічного простору і т. ін. Однак,
незважаючи на це, він має і багато негативних
наслідків, таких як маніпуляція свободою, поступова
втрата цінних традицій, руйнування природного
середовища і відкидання моральних цінностей.
Наукове знання, хоч би як швидко воно не
просувалося, не мотивує людської волі, не дає
відповіді на серйозні моральні й екзистенційні
питання та, на пошуки сенсу життя і світу. Такі питання
потребують духовного підходу, який Православна
Церква намагається забезпечити через біоетику,
засновану на християнській етиці і святоотецькому
вченні. Разом із своєю повагою до свободи наукового
дослідження Православна Церква, підкреслюючи
гідність людини та її божественне призначення, в
той же час указує на небезпеку, приховану в деяких
наукових досягненнях.

8) Очевидно, що сучасна екологічна криза
зумовлена духовними й моральними причинами. Її
коріння пов’язані з жадібністю й егоїзмом, які
призводять до бездумного використання природних
ресурсів, забруднення атмосфери шкідливими
речовинами і зміни клімату. Християнська відповідь
на цю проблему вимагає покаяння у зловживаннях,
аскетичного настрою як протиотрути проти
надмірного споживацтва, але водночас —
культивування свідомості, що людина є
«домоправителем», а не власником творіння. Церква
ніколи не перестає підкреслювати, що майбутні
покоління також мають право на природні ресурси,
які дав нам Творець. З цієї причини Православна
Церква бере активну участь у різних міжнародних
екологічних ініціативах і призначила 1 вересня днем
молитви про захист навколишнього природного
середовища.

9) Проти нівелювання та безособової
стандартизації, що стимулюється у різні способи,
Православ’я пропонує повагу до конкретних
особливостей окремих людей і народів. Воно також
виступає проти перетворення економіки на щось
незалежне від основних потреб людини, на якусь
самоціль. Прогрес людства пов’язаний не лише з
підвищенням рівня життя чи економічним розвитком
на шкоду духовним цінностям.

10) Православна Церква не втручається в політику.
Її голос залишається самостійним, але й пророчим,
як благотворне втручання в ім’я людини. Права
людини сьогодні перебувають в центрі політики як
відповідь на соціальні та політичні кризи і струси,
яка прагне захистити громадянина від свавілля
державної влади. Наша Церква додає до цього
зобов’язання і відповідальність громадян, а також
необхідність постійної самокритики з боку як
політиків, так і громадян для поліпшення суспільства.
І перш за все вона підкреслює, що православний
ідеал щодо людини перевищує горизонт
встановлених прав людини і що «найвищою за все є
любов», як відкрив Христос і як всі вірні, що слідують
за Ним, знають це зі свого досвіду. Церква наполягає
також, що основоположним правом людини є захист
релігійної свободи, а саме свободи совісті,
віросповідання й релігії, однаково кожної окремої
людини і спільнот, в приватному та суспільному житті,
право на свободу богослужіння і практики, право
виявляти назовні свою релігію, а також право
релігійних громад на релігійну освіту і повноцінну
діяльність і виконування ними своїх релігійних
обов’язків, без будь-якого прямого або непрямого
втручання з боку держави.

11) Православна Церква звертається до молоді,
що прагне повноти життя у свободі, справедливості,
творчості та любові. Вона закликає їх свідомо
приєднатися до Церкви Того, Хто є Істиною і Життям.
Прийти, приносячи до церковного тіла свою
життєздатність, свої тривоги і турботи та свої
очікування. Молодь — це не лише майбутнє, але й
динамічне і творче сьогодення Церкви, як на
місцевому, так і на світовому рівні.

12) Святий і Великий Собор відкрив наш
горизонт до сучасного різноманітного й
багатогранного світу. Він підкреслив нашу
відповідальність в місці та часі, а тим більше у
перспективі вічності. Православна Церква,
зберігаючи недоторканою свою сакраментальну і
сотеріологічну природу, чутлива до болю, лиха і
заклику до справедливості і миру народів світу. Вона
звіщає «день-у-день Його спасіння», повідає «між
племенами Його славу, між усіма народами Його
діла предивні» (Псалом 95/96).

Помолімося, щоб «Бог усякої благодаті, що вас
покликав до вічної Своєї слави у Христі, Він сам,
коли постраждаєте трохи, вас удосконалив, утвердив,
зміцнив, утривалив. Йому слава й сила по віки вічні!
Амінь» (1 Петра 5:10-11).

† Варфоломій Константинопольський,
голова

† Феодор Александрійський
† Феофіл Єрусалимський

† Іриней Сербський
† Даниїл Румунський

† Хризостом Кіпрський
† Єронім Афінський та всієї Греції

† Савва Варшавський та всієї Польщі
† Анастасій Тиранський, Дурреський та

всієї Албанії
† Ростислав Прешовський, Чеських земель

і Словаччини
За матеріалами сайту orthodoxy.org.ua
Відкритий Православний Університет,

переклад
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Доповідь виголошена на VI краєзнавчій
конференції «Історичні пам’ятки Галичини»
4 березня 2016 р. у Львівському національному
університеті імені Івана Франка

Реконструкція парафіяльної мережі в давніх
українських православних єпархіях є складним
завданням істориків і богословів. Дослідження
ускладнює практично повна відсутність списків-
реєстрів церковних осередків. Регулярне ведення
метричних книг у Київській митрополії було
впроваджене тільки після реформ митрополита
Петра (Могили), тобто в другій половині XVII ст.

Тому підставою для  відтворення локалізації
православних парафій є матеріали люстрацій
королівських маєтків, документи гродських і
земських судів, що засвідчують розв’язання
майнових суперечок, підтвердження майнових
прав, конфліктів духовенства та мирян тощо.

Православні парафії Яворівщини від початку
свого існування входили до складу Перемишльської
єпархії. Територіально ця православна єпархія
поширювалась на заході – поза Ряшів (сьогодні
Жешув, Польська Республіка), на сході – поза
Сколе, Стрий і Закарпаття, на півночі – майже до
Львова. Такий стан  тривав аж до створення
окремих єпархій в Галичині (середина ХІІ ст.) і
Закарпатті (кінець ХV ст.). Перемишльська єпархія
входила до Київської, а в певні періоди (1303-1347,
1371-1414) до Галицької митрополії
Константинопольського патріархату.

 Специфіку формування парафіяльної мережі в
структурі єпархій визначало й те, що Львівська та
Перемишльська єпархії були західними єпархіями
митрополії, що поширювалися на територію
співіснування різних культурних, релігійних та
етнічних впливів. На підставі булли папи Григорія
XI від 1375 р. Галич і Перемишль – православні
кафедральні осередки, стали також центрами
відповідних дієцезій новоствореної латинської
церковної провінції – Галицької митрополії
(архідієцезії).

На початок XV ст. православні громади на
Яворівщині діяли у складі Перемишльської,
частина – Львівської єпархій, мали церкви або
каплиці для богослужінь.  Відомо, що король
Ягайло 16 березня 1420 р. підтвердив майнові
надання церкви «грецького обряду» в Страдчі,
перша письмова згадка про яку датується 1416 р.
Священиками церкви Успіння Пресвятої
Богородиці  в Страдчі у 1416 р. служили Яків
Корописович і Димитрій,  1420 – Петро і Яків, 1500
– Ухолдич, Яцко, Нестер, 1515 – Яків Турок і
Сенько. Православна парафія станом на 1445 р.
діяла у Вороцеві. Документи надають інформацію,
що в церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Вороців
у різний час служили  священики Іван (1445),
Захарія (1555), Василь (1597, син Захарії) та співав
дяк Мартин (1498).

 Перша документальна згадка про церкву у
Вільшаниці є також від 1445 р.  На основі
податкових реєстрів польський дослідник Здіслав
Будзинський простежив, що православні парафії на
поч. XV ст.  діяли в Грушеві (1507), Ляшках (1507,
сьогодні – Глинець), Бунові (1510), Любинях (1510),
Поруденцевому (1510, сьогодні – Поруденко),
Рогізному (1510), Порудному (1511, сьогодні –
Калинівка).

У реєстрі податків 1515 р. вказані окремі села
Яворівщини, в яких тоді були православні церкви і
священики, зокрема Велике Поле, Вербляни,
Віжомля, Гнійниці (Глиниці), Добростани, Любині,
Ляшки, Мальчиці і Поріччя, Порудно, Поруденце,
Прилбичі, Рогізно, Серни (Сарни), Стариська
(Старичі), Страдч, Чернилява, Чолгині, Яворів,

ПРАВОСЛАВНА ПАРАФІЯЛЬНА МЕРЕЖА НА
ЯВОРІВЩИНІ В XV-XVII СТ.: РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Яжів Новий (Новий Яр), Яжів Старий (Старий Яр)
і Залужжя.

Тут згадано й про те, що у Віжомлі, Яжеві
Старому і Залужжі та Черниляві священики відсутні
(pope desert), можливо загинули під час татарських
нападів 1508 або 1509 рр. В Яжеві Новому священик
охарактеризований як убогий, ймовірно татари
спалили село разом з церквою 1316 р. Станом на
1531 р. парафії діяли також у селах, які належали
до Белзької землі: Вороблячині, Грушеві, Коханівці,
Смолині.

Церкви у Дрогомишлі і Нагачеві зазначені як
зруйновані. Тут треба пояснити, що специфіка
парафіяльного будівництва в латинників і
православних Корони Польської була різна. Якщо
для заснування католицької парафії обов’язковою
була фундація, то підставою заснування
православних парафій і монастирів – майже
виключно рішення громади, підкріплене волею
ктитора (патрона). Найчастіше після смерті такого
шляхтича-ктитора незаможність громади та
невеликі пожертви не дозволяли утримувати храм
в належному стані і він руйнувався.

Матеріальне становище сільського
православного духівництва теж було недостатнє.
Збереглося мало документальних підтверджень
щодо дотацій православних церков у XVI ст. Відомо,
що станом на 1528 р. церкві с.  Залужжя  віддавна
належало пів лану поля над р. Шкло у верхів’ях
яворівського ставу. Микола Андрусяк припускав, що
в окремих селах церкви віддавна володіли
земельними наділами, але «в нових (несприятливих
для українців – автор) умовах церковні громади не
могли документами доказати своїх прав й
приходські землі переходили до державців сіл і
війтів».

Документ від 1539 р. підтверджує право на
посідання церкви Успіння Пресвятої Богородиці в
Стариськах священику Омельяну і його синові. В
подальшому парафії здебільшого переходили від
батька до сина. Перша документальна згадка про
церкву у Вільшаниці є від 1445 р. Станом на 1541 р.
православна парафія діяла в Ясниськах, а на  1564
р. – Верещиці, Курниках і Лелехівці.

У люстрації 1578 зафіксовано існування парафій
також  в Бердихові і Підлубах, Брухналі
(Терновиця), Залужжі, Кам’яноброді, Ляшках,
Мужиловичах, Новосілках, Свидниці,  Тростянці,
Чорнокінцях (Чорнокунці), Шклі. Історичні
джерела вказують, що у 1578 р. парафії діяли й у
Дрогомишлі, Кам’яноброді, Нагачеві.  Іноді
зустрічаються різні датування. До прикладу, із одних
письмових джерел довідуємося, що сучасний
дерев’яний храм св. Архістратига Михаїла
мужиловицька громада вибудувала у 1599–1600 рр.
Інші писемні відомості говорять про існування
церкви в Мужиловичах ще в 1578 р. Документ під
1589 р. згадує  про церкву в Бунові.

Треба відзначити, що українці в XVI ст. були
усунуті польською католицькою владою від
представництва в державних органах,
ущемлювалися у релігійних правах. Відомо, що
православні  міщани Яворова неодноразово
домагалися представництва в магістраті. Громада
Великого Передмістя Яворова в 1575 р. вимагала у
старости Андрія Гурки поновного підтвердження
права «Гірної» церкви (так вона названа в
документах) на лан поля з пасіками і підданими,
яких поселили на цьому лані. Судилися за відібрані
економами староства землі церковні громади
Старич і Залужжя.

Після підписання у 1596 р. Берестейської унії
українці ще довго їй протистояли. Відомо, що
православні вірні Янова (сьогодні – Івано-Франкове,

Яворівського району) заснували 1630 р. церковне
братство, яке протистояло окатоличенню і
ополяченню українців містечка й довколишніх сіл.
Його статут затвердив Львівський православний
єпископ Єремія Тисаровський. Документи
підтверджують заснування 1634 р. православної
парафії у Руській Кобильниці.

Визвольна війна українського народу під
проводом гетьмана Богдана Хмельницького в
середині XVII ст. наочно показала дієвість
православних церковних структур в регіоні. Ще до
прибуття козацьких військ в галицькі землі
Яворівщиною прокотився ряд народних виступів
проти польської шляхти та католицького
духівництва. Причиною був соціально-політичний
гніт та  правовий статус Православної Церкви та її
священнослужителів.  Католицька Церква в Речі
Посполитій була державною, її єпископ брав участь
в роботі сейму. Православна Церква не мала
правового захисту. Тому протистояння між
православними-українцями і католиками-поляками
існувало.

Воно зросло підчас Визвольної війни. Яворівські
міщани вели завзяту боротьбу з католиками. Таке
можна сказати й про села Яворівщини. Як
простежив у своєму дослідженні Степан
Томашівський, міщани та селяни організували
повстанські загони, зруйнували у Яворові костел,
дім місцевого ксьондза, спалили замок. Селяни
Мальчич, Кам’яноброда, Дроздович розгромили
двір шляхтича у Дроздовичах.

Дідичка Хотинця Анна Островска жалілася на
міщан Краківця та їх священика, а також на селян і
священиків з Передвір’я, Морянців і Коханівки,
Грушова, самого Хотинця за те, що вони
«зруйнували двірські будинки…забрали багато
хатнього добра, золота, срібла, одіяння». Дідич
Ясниськ Космідер написав скаргу на православного
священика Івана з Ясниськ. У скарзі зазначалося,
що «вони, схизматики, вороги нашого народу
шляхетного польського і св. католицької віри, після
відступу козаків і татар, розгромили маєток дідича”.

Для останньої чверті XVII ст. характерне
створення під тиском владних структур Польської
держави унійних громад.

Отже, український релігійний простір на
Яворівщині в окреслений період займало українське
православ’я, адміністративно організоване в
Перемишльську та Львівську (невелика частина
парафій) єпархії Київської митрополії
Константинопольського патріархату. У 1691 р.
(перехід перемишльського єпископа Інокентія
Винницького в унію) українське православ’я
витіснив католицизм в юрисдикції Унійної (від 1774
р. Греко-Католицької) Церкви. Навіть після
формального проголошення унії українське
населення Львівської і Перемишльської єпархій
багато десятків років зберігали православну
ідентичність (Перемишльська єпархія залишалась
православною до 1691 р., Львівська – 1700 р.,
Львівська Ставропігія (Успенська церква) –  1708
р., Крехівський монастир – 1721 р.).

Модернізаційні процеси XIX ст. стали підставою
органічної адаптації православної обрядовості та
місцевої звичаєвої культури у релігійний та
соціокультурний простір нової – греко-католицької
ідентичності, котра набула особливого вираження
в першій половині XX ст. Закоріненість у давні
традиції та феномен духовної спадкоємності
дозволили церковним громадам Яворівщини
новітньої доби зберегти та відтворити православну
ідентичність як запоруку утвердження сучасного
духовного простору української культури.

Кандидат богословських наук, історик,
митр. прот. Михайло Цебенко
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22 травня 2016 року парафію
церкви св. рівноапостольного
великого князя Володимира у м.
Новий Калинів Самбірського району
відвідала Валентина Василівна
Бірюк – мати загиблого старшого
льотчика-інструктора з безпеки
польотів, командира вертольота МІ-
24 Бірюка Олега Миколайовича,
який разом із капітаном Родіоновим
Антоном Олександровичем загинув
20 серпня 2014 р. під час виконання
бойового завдання поблизу смт.
Георгіївка Лутугинського району
Луганської області.

Валентина Василівна спеціально
приїхала до м. Новий Калинів з м.
Охтирки Сумської області, щоб на
власні очі побачити місце його
військової служби,  побувати у
новозбудованій церкві св. князя
Володимира, яку любив і щедро
підтримував її син, а ще
познайомитись з парафіянами
церкви і всіма, хто знав героя.

У недільний день мати воїна була
на Божественній Літургії. Після
закінчення богослужіння настоятель
храму разом з парафіянами
подякували їй за сина, діти недільної
школи підготували виступ на тему:
«Той, хто марив небом». Цій події
парафіянка Леся Касій присвятила
свій вірш загиблому Олегові.
Настоятель подарував Валентині
ікону святого Миколая Чудотворця,
а діти від імені вдячних парафіян –
жовто-блакитні квіти та кошти на
вишиту сорочку.  Після літургії
відслужили заупокійну літію. На
службі був присутній заступник
командира, який працює з особовим
складом військової частини, де
служив Олег, – полковник Поліщук
Олег Анатолійович. Після служби
мати разом з настоятелем поклала
квіти до пам’ятної стели загиблим
воїнам АТО на меморіальному
комплексі бойової слави поблизу
храму, відвідала військову частину,
у якій служив її син, помолилася за
Україну у військовій каплиці св. вмч.
Димитрія Солунського та оглянула
військовий аеродром.

Валентина Василівна обіцяла
частіше приїжджати до Нового
Калинова, де пам’ятають і шанують
подвиг її сина і всіх, хто віддав своє
життя за Вітчизну.

Олег Бірюк народився 13 січня
1976 р., м. Охтирка Сумської області
у родині кадрових віськових. З
дитинства захоплювався небом і
вважав здібність літати цінним
даром. Ще у шкільні роки намагався
самостійно заробляти гроші –
працював на пошті – розносив
телеграми. Свою першу зарплатню
витратив на придбання моделей
літаків. Змалечку Олег багато читав
– вдома була величезна бібліотека.
Виріс на гідних прикладах
позитивних літературних героїв.
Вже пізніше товариші по службі
розповіли близьким, що у вільну
хвилинку, між бойовими
завданнями, Олег завжди знаходив
можливість почитати. Вивчав
спеціальну літературу, щоб знати, як
діяти в разі непередбачуваних
обставин у бою. «Він був активним
в усьому, що стосувалося допомоги
друзям та службі Батьківщині», –
згадує Володимир, брат загиблого
офіцера. Оскільки Олег народився

Пам’яті льотчика Олега Бірюка

«ТОЙ, ХТО МАРИВ НЕБОМ…»
«Пам’ятаємо тих, хто воював за єдину Україну»

та виріс у родині кадрових
військових, то не вагаючись обрав
долю, пов’язану із захистом
Батьківщини. Став курсантом
Харківського Інституту військових
льотчиків, а згодом – вступив до
Академії Міністерства оборони.
Після закінчення Академії Олег
Бірюк мав обіймати посаду
командира ескадрильї вертолітної
ланки, але на той час вакансії не
було, тож довелося погодитися стати
старшим льотчиком-інструктором із
безпеки польотів. До речі, йому
пропонували посаду в штабі, але
Олег відмовився: він хотів відчувати
велич неба у польотах, а не
перекладати папірці.

У 2008 та 2010 рр. майор Олег
Бірюк брав участь у миротворчих
місіях у Ліберії. Після повернення з
Африки отримав направлення в
м. Новий Калинів на Львівщині, де
він і знаходився до початку
сумнозвісного березня 2014 р., який
поклав край мирному життю
українців. Спочатку Олега
направили на північний кордон для
запобігання серйозному конфлікту,
у червні 2014 р. – перевели під
Луганськ. Олег був вірним
християнином, завжди відвідував
храм. Кожного місяця він жертвував
десяту частину своєї зарплати на
будівництво церкви св. князя
Володимира у м. Новий Калинів. До
речі, на початку березня 2014 р. до
Міністерства оборони надіслав
листа, у якому запропонував варіант
збереження миру в Україні.
«Відповідь на це звернення я
знайшов в електронній скриньці

брата пізніше, – розповідає брат
Володимир. – Олег запропонував
облетіти кордони України з іконою
Божої Матері. Чиновники
Міністерства подякували та сказали,
що це не в їх компетенції, мовляв,
хай цим займається духовенство, а
не військові».

Перебуваючи в зоні АТО, Олег час
від часу знаходив можливість
телефонувати рідним та
заспокоювати їх. А напередодні
загибелі вислав фотографії. «Саме
того дня в мене з’явилося погане
передчуття. Є така прикмета – не
можна фотографуватися на війні.
Знімав його військовий репортер
журналу. Фрагмент розмови з
Олегом опублікували вже після
загибелі брата у статті «Прямо по
курсу – смерть», – зітхає Володимир.
Брат зазначив, що всі визначні події
у родині пов’язані з церковними
святами. Олег народився на Старий
Новий рік, а загинув на другий день
Спаса.

Друзі згадують майора Олега
Бірюка як професіонала високого
рівня. Він за будь-яких обставин
залишався спокійним та
врівноваженим. Навіть в останньому
бою Олег за мить перед загибеллю
встиг знищити танк супротивника та
прикрив собою від обстрілів ЗРК
своїх товаришів-пілотів. Коли
колону військової техніки ворога
було знищено, товариші
повернулися за тілом Олега… Друзі
Олега з окремого полку армійської
авіації згадували, як «19 серпня з
Росії біля смт. Георгіївка на нашу
територію зайшла велика

механізована колона, яка оточила
чималий сектор українського
угрупування і почала обстріл.
Підняли нашу авіацію, щоб
визволити бійців. Перша ланка
гелікоптерів не знайшла, бо все
навкруги палало і диміло. Друга
ланка, командиром якої був Олег,
знайшли оточених,  Олег встиг
підбити танк, але потім збили його.
Кажуть, вибух був на півнеба. Хто
був позаду, встиг зманеврувати і
відступити. А він до вечора горів у
вертольоті,  поки не відбили у
терористів той клаптик землі. Таке
горе, велике горе прийшло у нашу
сім’ю і на всю нашу землю…».

23 серпня 2014 р. в Покровському
кафедральному соборі Охтирки
відбулося відспівування Олега
Бірюка, поховали героя на
місцевому кладовищі поряд із
батьком. Посмертно Олегу
Миколайовичу Бірюку присвоєно
військове звання підполковника і
нагороджено його державною
нагородою – орденом Богдана
Хмельницького ІІІ ступеня (наказ
президента України № 892 від
27.11.2014 р.)

Олег БІРЮК був взірцем
кадрового військового, з такими

людьми можна будувати нову
українську армію.

Матеріал підготовлений за
матеріалами сайту «Книга

пам’яті»
http://memorybook.org.ua/

Прес-служба парафії св. кн.
Володимира УПЦ КП

м. Новий Калинів

Як голубка сизокрила,
Мати Олега Бірюка,
До нас в місто прилетіла,
Щоб знайшла спокій душа.

Нашу Церкву полюбив
Молодий юнак,
Він на службу приходив:
Зранку – тихо так…

Залишав пожертву в Храмі,
Про майбутнє дбав,
І в молитві виносив
Він найвищий скарб.

Скарб безцінний і міцний,
Богу наймиліший,-
Це життя покласти
За народ вкраїнський.

Як у небі вертоліт
Над містом пролітає,
То згадка про мужнього Олега
У думці кожного збігає.

Про шлях його життєвий
нелегкий

Завжди будемо пам’ятати!
Цей приклад юним, молодим
Не можна забувати!

Леся Касій, 21.05. 2016

ПАМЯТІ ОЛЕГА
БІРЮКА

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
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Після напруженого літнього дня сидить Оксана під
хатою на лавочці, милується розмаїттям барв, які щедро
розливає по небесній голубизні натомлене за день
сонечко. Світлу і чисту її замріяність перериває
трагічний голос восьмирічного внучка Петрика:

- Бабусю, планшет замовк і погас. Що мені
робити?!! А що я мамі й татові скажу,

- вже почав схлипувати хлопчик. – Ой, що ж мені
робити?!!

Оксана, взявши внучка за руку, пригорнула до себе,
посадила поруч, обтерла слізки, стишеним голосом
запитала:

- А знаєш, що відповідав твій Небесний
Покровитель, коли до нього звертались

із подібним питанням?
- Апостол Петро? – перепитує все ще тремтячим

голосом хлопчина.
- Так, так, мій онучку.
- І що ж він відповідав? – з надією дивиться Петрик у

лагідні бабусині очі.
- Покайтеся, – спокійно з легкою посмішкою

відповідає Оксана.
- Оце і все, – недовірливо перепитує внук у бабусі.
- Оце і все, – тим же спокійним голосом стверджує

Оксана.
Раніше Петрик вже декілька разів сповідався, тому

трішки помовчавши, говорить:
- Бабусю, я знаю, що покаятись це означає

пригадати, що ти злого зробив, кого
образив, не послухався, потім потрібно пожаліти за

тим, що вчинив поганого,
перепросити тих, кого образив, і старатися більш не

повторювати недобрих вчинків, хоч це ой як нелегко, –
зітхнув хлопчина, а потім додав, – але яке це має
відношення до мого планшета і в чому я повинен
каятись? Я ж тільки бавився своєю улюбленою грою
«Сlash оf сlans».

-  Ага, «Війна кланів», – розуміюче з усміхом
промовила Оксана.

- Але ж, дорогий мій хлопчику, пригадай, що ти почав
«мучити» планшет одразу ж після обіду і не припиняв
до цього ось часу, поки він не перегрівся і вирішив сам

відпочити і дати перепочинок твоїм почервонілим
оченятам, твоїм вухам і твоєму

сердечку. Пригадай, скільки разів я пропонувала тобі
вимкнути планшет, а ти, що

відповідав? – тим же лагідним голосом продовжувала
Оксана.

- Ще трішечки, – похиливши голову, відповів
Петрусь.

- А коли я пропонувала тобі відірватись від
планшета і йти зі мною до церкви на

молебень до Святого Апостола Петра, ти, що
відповів? – пригортаючи онука

міцніше до себе, питає Оксана.
- Що в мене сьогодні болять голова і ноги, що піду

колись іншим разом, –
зітхнувши, видавив із себе Петрик.
- То в чому ж ти сьогодні маєш потребу покаятись,

дорогий мій онучку, – лагідно
запитує Оксана. - Кого ти сьогодні образив?
Мить подумавши, хлопчина шепоче:
- Апостола Петра, вас, бабусю...
         Із співчуттям Оксана додає :
- Найперше – Бога, бо не схотів іти до Його Храму,

бо порушив Його настанови,
в тому числі й щодо бережливого ставлення до

власного здоров’я.
- І як же мені сказати мамі й татові про зламаний

планшет? Вони ж так довго
збирали гроші на нього, – ледь не плаче Петрусь.
- Головне, кайся щиро, розкажи батькам все чесно,

нічого не затаюючи, і вони
тебе зрозуміють. Тобі ж після цього на душі полегшає,

ось побачиш, – гладить
похилену голівку Оксана.
В цей час на подвір’я заїздить темно-синій «Форд», з

нього виходять Оксанина дочка Ярина та зять Віталій.
Вітаються, перекидаються звичними фразами, заходять
в дім. Оксана злегка підштовхує Петрика, який встає
наче хтозна з яким тягарем, похнюпившись, плентає за
батьками.

Зітхнувши, Оксана кидає прощальний погляд на
останній цього дня жовтогарячий промінчик сонечка.

- Підожду ще трішки, поки Петрик з батьками
розмовляє, – думає Оксана.

ЩО НАМ   РОБИТИ?..

В цей час мелодійно озивається її мобільник, на табло
висвічує «Павлик». За хвилю чує схвильований голос
старшого внука Павла:

- Бабусю, завтра – іспит з філософії, а я ще десять
питань не повторив. Що мені

робити? А якщо на екзамені попадуться саме ці
неповторені питання? А якщо не

складу? Що скажуть мама з татом?
Зітхнувши, Оксана повторює питання, яке

нещодавно поставила Петрику:
- А знаєш, що відповів Апостол Петро на питання

«Що нам робити?»
- Покайтеся, – чує здивований голос онука.
- А що почув твій Небесний Покровитель Апостол

Павло від Господа на своє
питання «Господи, що повелиш мені робити?» –

строгіше запитує Оксана.
- Встань і йди, – трохи помовчавши, відповідає

Павло. Але ж...але ж в чому
каятись?.. Позавчора Ігор з Тарасом покликали

скупатись на озері, бо вода вже
тепла. Ми й конспекти прихопили, щоб лежачи на

піску, почитати, та якось не вийшло. А вчора?.. Вчора в
однокурсниці Ірини був день народження. З Тарасом
та Ігорем вирішили тільки піти й привітати, але якось
так вийшло, що засиділись.

- Отже? – строго перепитує бабуся.
- Отже, бабусю, згрішив недобросовісним

ставленням до виконання своїх
обов’язків, лінощами, пустослів’ям, безнадією.

Дякую, що ви у мене є; вірю, що
молитесь за мене; «встаю і йду» збиратися з думками,

сконцентровувати увагу,
повторювати.
Оксана вимкнула мобільник, похитала головою,

кинула прощальний погляд на ледь помітну світлу
смужку горизонту в намірі і собі встати та йти в оселю,
та в цей час рвучко відчинились двері, знервований
Віталій різко попрямував до автомашини, завів її та
рвонув з подвір’я.

Вийшла Ярина, знеможено впала біля Оксани:
- Мамо, що мені робити? Так Віталій розізлився на

Петрика за той злощасний
планшет, що помчав хтозна-куди... їдь, їдь, може,

охолонеш, – промовила, наче
навздогін чоловіку.
Оксана заспокійливо подивилась в доччині очі,

погладила її плечі, що знервовано здіймались та
опускались, і вже втретє цього вечора запитала :

- А знаєш, що відповідав Апостол Петро, коли його
запитували «Що нам

робити?».
Ярина здивовано поглянула на маму.
- Покайтеся, – лагідно з усміхом відповіла Оксана.
- Ну... і в чому я повинна каятись? – все ще

здивовано перепитала дочка в
матері.
- Жінки, коріться чоловікам своїм.
- Ну, це я знаю, мамо, – вже спокійніше відповіла

Ярина.
- Сильніші, носіть немочі слабших.
- Тобто, Віталій – мої?
- Ні, доню. Ти – жінка, ти – мати... Пам’ятаєш,

донечко, як Апостол Петро
повчав жінок: «Нехай буде прикрасою вашою не

зовнішнє – заплітання волосся,
золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна

людина серця в нетлінній красі
лагідного і мовчазного духу, що дорогоцінне перед

Богом».
Більше дбай про виховання дітей, зумій переконати

Петрика, щоб він не засиджувався довго біля планшета
навіть, як тебе немає вдома.

Не суди, щоб і тебе не судили, постарайся зрозуміти,
чому Віталій так вийшов із себе. Можливо, в нього на
роботі якісь негаразди, може, щось із батьками, а може,
якийсь біль турбує. Переконана, що він уже жалкує за
сказаними різкими словами, подумки просить
вибачення, – розмірковувала Оксана.

- Ну добре, мамо, добре. Ви – праві, як завжди.
Іду зателефоную, взнаю, де він,

бо вже й вечеряти пора. Заодно, нагадаю, щоб не
забув хліба купити, – примирливо

мовила Ярина, – прямуючи в хату. – Ходіть і ви, мамо,
бо вже вечоріє та й

холоднішає.
- Та йду, йду, – відповіла, посміхнувшись Оксана.
По деякім часі встала, скривившись від болю,

промовила:
- Ой ноги мої, ноги... Що мені робити? – раптом

засміялась і сама собі відповіла.
- Казав Апостол Петро: «Покайтесь». Каюсь, бо

згрішила осудом. Осудила, хай і подумки, своїх дітей,
що не дуже строгі по відношенню до моїх онуків,
забагато їм дозволяють, не привчають до порядку,
забаганки їхні надто спішно виконують. Осудила рідну
дочку, хай і подумки, що забагато уваги приділяє своїй
зовнішності.

Каюсь, що мовчала на гріх, бачачи, як Петрик по
півдня «сидить» в планшеті і не зуміла знайти підходу,
того ключика, щоб переконати його йти зі мною на
молебень. Тоді б дитина і порухалась, і подихала свіжим
повітрям, і набралась Благодаті Божої. Отак то,
Оксано...Каюсь...Господи, прости...Встаю і йду...
Почитаю в «Діяннях Апостолів», як Петро з Іоаном
зцілили кривого чоловіка при Красних воротах іменем
Ісуса Христа Назорея. Мабуть же, й мені допоможе...

06.06.2016 р.Б.
Любов Тюльченко,

парафіянка храму Собору святого Іоана
Хрестителя смт Підбуж
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При наближенні свят на честь
Предтечі і Хрестителя Господнього
перед нами зринає особлива постать.
Це людина, на яку, подібно до Діви
Марії, очікував Господь Бог. Бо для
того, щоб народити Сина Божого во
Плоті та готувати путь Господню і
хрестити Його, Другу Іпостась Святої
Тройці, явлену на Йордані у людській
природі, потрібна була людина з
особливою благодаттю Божою.

Тож Іоан (в перекладі благодать
Божа) був передбачений Богом. І коли
явились достойні батьки народити
такого сина, то Бог через Ангела звістив
їм про це. Захарія, хоч і був священиком,
засумнівався у словах Ангела. А
Єлисавета, виношуючи
благословенний плід , утаювала це
п’ять місяців. Бог через Ангела
сповістив Захарії та Єлисаветі, яке  ім’я
дати сину та яка місія на нього
покладається, і як він буде поводити
себе в житті.

Про Іоана Хрестителя Святе Письмо
говорить уривчасто. Але євангелисти
нагадують, що про нього сповіщали
пророки. Про Іоана Хрестителя
похвально відгукнувся Сам Господь
Бог Ісус Христос. Господь наголосив,
що «нема більшого за Іоана Хрестителя
серед народжених жінками»
(Мф.11:11).

Багато є дослідників життя та
діяльності Іоана Хрестителя. Вони
описали політичний і релігійний стан
тодішнього суспільства; соціальне
положення юдеїв; природу краю,
очікування та надії людей.

На цьому загальному суспільно-
політичному та релігійно-соціальному
тлі деградації людства Іоан Хреститель
видавався людиною не від світу цього.
Багатьма він сприймався не тільки
пророком, але як Месія Христос.

Зовнішність Іоана Предтечі, його
аскетичне життя, категоричність у
висловлюваннях (поріддя єхиднове,
сокира біля кореня, полова спалиться,
покайтеся), – лякало грішників. Та
водночас це робило його близьким до
простолюддя. Іоанове слово про
Царство Небесне тішило чистих
серцем людей та підносило його в очах
людських до сприйняття як Христа.

На це возношення Іоан смиренно
відповідав: «Я не Христос. Я просто
голос вопіющого, взиваючого, у
пустелі, який закликом до покаяння
приводить вас, людей, до духовної
переміни і так готує вас, тих , що
слухають, до сприйняття Істинного
Христа, що гряде вслід за мною та
хреститиме вас Духом Святим».

Смирення Іоанове настільки глибоке
і чисте, що він вважає себе
недостойним торкатись навіть взуття
Христа Спасителя.

Бог, посилаючи Іоана на проповідь,
на підготовку людей до явлення їм

А хто хвалится, нехай хвалиться в Господі!
 Бо достойний не той, хто сам себе хвалить,

але кого хвалить Господь!  (2 Кор. 10, 16-17)
Давайте подумаємо, що реально змінилося за 2000 років від того часу,

коли по землі ходив живий Бог? Майже нічого. Люди такі ж безрозсудні і
безсоромні як і були раніше. Можливо я помиляюся, але царювання
безідейного гуманізму зробило нас рівнодушними до чужої біди та болю.
Колись, коли зло було маштабним, люди мали неабияку чуйну душу. Ті
вчинки, що вони творили заради Господа, сьогодні називають цілковитим
безглуздям. Нас охопила пандемія зла, у найнебезпечнішій його формі. Ми
сковані ціпком боязливості та духовної дрімоти. Колись соромно було
шукати прецедент самостійності, зараз це є звичайною нормою. Лише певна
частина  людства, в рамках соціальної касти, це є люди з кліше (знаком)
добропорядності та законопослушності. Хоча людина має багатий арсенал
засобів для самовиражаення, але іноді ці засоби лише плюндрують
особистість, роблячи її ще більш огидною, ніж середньостатистичний
номінал людства. Справжній креатив і вектор руху для суспільства – це є
творіння добра і справедливості, а не його імітація, коли ми робимо ті
вчинки, за котрі не буде соромно і за якими ніколи не будемо жаліти. А це
можливо лише з Христом Богом, в режимі перманентної віри. Всяка інша
мотивація, немає есхатологічної перспективи, а це не є шляхом до
вдосконалення. Будь-яка інша релігійна чи філософська концепція, не дає
для душі відчуття Богоприсутності. Злитися в єдине з Отцем, можливо лише
сповідуючи Христа Ісуса. Іншого шляху не існує.

Можна ще раз наголосити, багато людей жили, як Він, але не чули про
Нього. На все є свій час.  Коли ж ми дізнаємося в ім’я Кого ми робили те,
що робили, наступає головний іспит. Ми приймаємо Його як Рятівника і
нашого Спасителя, або починаємо існувати заради суцільного егоїзму тобто
заради своїх інтересів, і тоді все добро, що ми зробили раніше, йде нам в
засудження. На нас дивились люди, і нам вірили, коли ми робили нібито
добро лише собі на користь, і тоді ми  зруйнували все святе, що було в
людських серцях. І це є дуже тяжкий гріх для кожного хто чинить
беззаконня..., і як вчить нас апостол Павло «пильнуйте, чувайте і моліться
повсякчасно...»   Амінь.

свящ. Володимир Марцинів

Сатана скликав всесвітній з’їзд бісів. У своєму вступному слові він сказав:
-         Ми не можемо заборонити християнам ходити до церкви. Ми не можемо

заборонити їм читати Біблію. Ми не можемо заборонити їм єднатися в молитві з
Богом. А щойно вони налагоджують зв’язок з Христом, ми вмить позбуваємося
влади над ними. Тож хай вони ходять у свої церкви, однак ми вкрадемо їхній час,
щоб вони, повсякчас заклопотані, не могли молитися і каятися з гріхів і розвивати
свої стосунки з Христом.

І сатана продовжив далі:
-         Ось що ви мусите робити. Ви повинні перешкодити їм ввійти в спільність

з Богом і підтримувати цей зв’язок упродовж дня.
-         Як нам це зробити? – загукали демони.
-         Задійте безліч способів, аби зацікавити їхній розум дрібницями і різними

непотрібними справами. А головне – навійте їм прагнення до матеріальних благ і
збагачення. Нехай вони побажають заробляти якомога більше грошей і купують
собі машини, квартири, дачі. Спокушайте їх витрачати і позичати, брати багаторічні
кредити і йти в неволю до банків. А коли запалає в них бажання до особистого
збагачення, – не потрібен вже їм буде Христос.

Переконайте їхніх жінок затримуватися на роботі, а чоловіків – працювати 6-7
днів на тиждень і 10-12 годин на день, щоб їм ніколи було доглядати свої сім’ї і
виховувати дітей. Не давайте їм проводити час з дітьми, щоб вони вешталися від
ранку до вечора на вулиці в поганому товаристві і перестали вчитися в школі – тоді
нічого доброго з них не вийде.

Стимулюйте їхній мозок так, щоб телевізори і комп’ютери в їхніх оселях
працювали без перерви, і вони цілісінький день сиділи біля них – тоді не матимуть
вони часу на молитву. Стежте, щоб у кожній крамниці і ресторані світу лунала
нехристиянська музика. Це затьмарить їхній розум і зруйнує єдність з Христом.

Розкладіть на столах у кав’ярнях безліч журналів і газет. Бомбардуйте їх розум
новинами й рекламою 24 години на добу. Нехай дорогою додому вбирають в себе
море рекламних щитів. Наповніть їхні поштові скриньки рекламою, каталогами
для замовлень поштою, інформаційними бюлетенями і пропозиціями безкоштовних
товарів, послуг і даремних надій.

Показуйте в журналах і по телебаченню худеньких, гарненьких моделей, щоб
чоловіки повірили у зовнішню красу і були невдоволені своїми жінками.

Зробіть так, щоб жінки надто перевтомлювалися і не могли любити своїх
чоловіків уночі. Якщо вони не подарують чоловікам любови, якої ті потребують, ті
почнуть шукати її в інших місцях. Це швидко зруйнує їхні сім’ї!

На Різдво і Великдень відверніть їхню увагу святковою метушнею, телевізійними
концертами і п’яним застіллям, щоби вони не вчили своїх дітей справжнього
значення Різдва й Великодня.

І нехай навіть з відпустки повертаються втомлені. Зробіть так, щоб не мали
вони часу поїхати на природу і помилуватися Божим творінням. Замість того
пошліть їх у парки розваг, на спортивні змагання, ігри, концерти і в кіно.

І нехай усі християни будуть постійно заклопотані, заклопотані, заклопотані!
Наповніть їхнє життя такою кількістю справ, щоб не мали вони часу шукати сили
у Христа. Незабаром будуть вони жити і працювати, покладаючись лише на себе,
жертвуючи своїм здоров’ям і сім’ями заради грошей. Це запрацює! Це чудовий
план!

І біси радісно вирушили виконувати це доручення.
За матеріалами

365 притч на щодень / Упор. Діани Віссон; пер. О. Гладкий. –
Львів: Свічадо, 2013. – С. 160-162

ГЛАС  ВОПІЮЩОГО

Месії Христа, відкрив йому, що він
хреститиме людей на знак покаяння, а
Його Єдинородний Син тілесно
предстане перед ним у річці Йордан і
він, Іоан, буде хрестити Його,
безгрішну Боголюдину Йорданськими
водами, які переповнились людськими
гріхами. І це так, бо Христос, як сказав
про Нього Іоан, – це «Агнець Божий,
Який бере на Себе гріхи світу»(Ін. 1,
29).

Розумів Іоан до якого особливого
діла він покликаний, до яких висот
небесних це його піднімає. Але у ньому
одна покірність Богу та повнота
смирення. Іоан перед хрещенням Сина
Божого і після – перебуває у повному
смиренні. Нема похвали перед людьми.
Нема і докору Богу, коли його
ув’язнили і очікував він своєї смертної
години через страту.

Не жив Іоан Хреститель у Земній
славі від народження. Він любив
простоту і аскетизм, молитву і
служіння Богу в повній покорі. І все це
було сповите його чистим смиренням.

Дослідники життя Іоана Предтечі
знають, що його батько був убитий
воїнами царя Ірода, а мати померла у
гірській пустелі, коли він був ще дитям.
Тому вони і роздумують, а хто дав йому
такий розум, розсудливість, побожність
і знання Святого Письма? Адже ж Іоан –
це протилежність законоучителям,
фарисеям, садукеям, а також і єсеям, які
на виклик суспільству, жили окремими
спільнотами у пустелях.

А відповідь то на поверхні: «Духа
Святого сповниться ще від  утроби матері
своєї»(Лк. 1, 13-17), – говорить Ангел.
Тому не дивується життю і діям
одухотвореній постаті Іоана Хрестителя
жоден православний християнин.

Ця духоносна особистість Іоана з його
завжди актуальним закликом до
покаяння стала взірцем  для
православних подвижників, які провели
у пустелях дібров, гір та пісків подібне
життя, дозволивши Духу Святому
наповнити себе та вести дорогами
духовного життя. Бо Дух Святий є
Учитель істин Божих, Він Податель
життя духовного і тілесного, Він і
Утішитель. Тому людина-подвижник,
що живе Святим Духом, не шукає свого,
а чинить волю Божу, виконання ж
заповідей Господніх є її поживою.

Ось чому Іоан Хреститель, що
сподобився тримати свою руку на верху
голови Сина Божого Христа Ісуса, зі
смиренною легкістю прийняв смерть від
ката, наругу від безстидної грішниці
Іродіади.

Це Іоанове смирення Господнього
Предтечі дозволяє нам грішним
звертатись до нього: «Пророче, Предтече
і Хрестителю Христовий, моли Бога за
нас».

Підготував
свящ. Іван Владика

А БОГ І НИНІ ТАМ...

ВСЕСВІТІНЙ З’ЇЗД БІСІВ
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Батьки  повинні  довіряти своїх дітей Богові
Бог дав первозданним людям — Адаму і Єві —

велике благословення бути Його
співтворцями.

Батьки, діди, прадіди, у свою чергу, теж є
співтворцями Бога, тому що вони дають

своїм дітям тіло.
Бог, якщо можна так висловитися, зобов’язаний

піклуватися про дітей. Коли дитя приймає Святе
Хрещення, Бог виділяє йому й Ангела, щоб той
охороняв дитину. Таким чином, дитина
охороняється Богом, Ангелом Хоронителем і
батьками.

Ангел Хоронитель завжди перебуває поблизу
дитини й допомагає їй. Чим дорослішою стає
дитина, тим більше її батьки звільняються від
відповідальності. Якщо батьки повмирають, то
Бог — із висоти, і зблизька, а Ангел Хоронитель
зблизька — постійно охороняють дитину.

 Батьки повинні духовно допомагати дітям,
коли ті ще маленькі, тому що, коли вони маленькі,
їхні недоліки теж малі і з ними легко впоратися.
Вони схожі на молоду картоплю, шкірочка якої
легко відходить, варто лише потерти. Втім, якщо
картопля полежить, то потім, щоб її очистити,
потрібен буде ніж. А якщо вона ще й трохи
зіпсована, то треба врізатися цим ножем глибше.
Якщо із пелюшок діти дістануть допомогу й
наповняться Христом, то вони залишаться
поблизу Нього назавжди. Навіть якщо,
підростаючи, вони трішки зіб’ються зі шляху
через вік або погану компанію, то знову
виправляться. Адже страх Божий і благоговіння,
яким були напоєні їхні серця в юному віці, ніколи
вже не зможуть у них зникнути.

Згодом у підлітковому — найважчому — віці
тривога батьків за дітей стає більшою. Ця тривога
не спадає до того часу, поки батьки не дадуть
дітям освіту і не виведуть їх на шлях самостійного
життя. Коли діти перебувають у цьому віці,
батькам треба зробити все, щоб їм допомогти. А
те, що перевершує батьківські сили, варто
покласти на Всесильного Бога. Якщо батьки
довірять своїх дітей Богу, то Бог зобов’язаний
допомогти в тому, чого не можна зробити по-
людськи. Наприклад, якщо діти не слухаються
батьків, то батьки повинні довірити їх Богові, а
не вдаватися до вишукування різних способів,
щоб їх «зламати». У такому випадку мати має
сказати Богові таке: «Боже мій, мої діти мене не
слухають. Я не можу нічого зробити. Подбай про
них Сам».

Мене вразила одна мати, що прийшла кілька
днів тому сюди на цілонічне чування. Я знав цю
жінку давно. Вона підійшла мене привітати.
Побачивши, що разом з нею тільки старші діти, я
запитав: «А де ж малюки?» — «Вдома,  —
відповіла вона. — У таке свято ми з чоловіком
хотіли піти на молитву і тому вирішили: «Коли
ми підемо у храм, а не на розваги, то Бог пошле
Ангела, щоб той охороняв наших малят під час
нашої відсутності». Таку довіру сьогодні
зустрічаєш рідко, адже в наші дні вичерпалася як
довіра дітей до батьків, так і довіра батьків до
Бога. Часто чуєш, як багато батьків кажуть: «Але
чому саме наша дитина збилася зі шляху й пішла
по кривій доріжці? Ми ж бо до Церкви ходимо!»
Такі батьки не дають «викрутки» Христові, щоб
Він підтягнув їхнім дітям якісь гвинтики. Вони
хочуть впоратися з усім самі. Такі батьки мучаться
егоїстичною тривогою доти, поки не стають
хворими — і це при тому, що є Бог, Котрий
оберігає їхніх дітей, до того ж і Ангел Хоронитель
постійно перебуває поблизу них і теж їх охороняє.
Ці люди — незважаючи на те, що вони віруючі,
поводяться так, немов Бога не існує, немов не
існує Ангела Хоронителя. Вони перешкоджають
божественному втручанню. Навпаки — їм
необхідно смирятися й просити допомоги в Бога.
І тоді Благий Бог покриє й захистить їхніх дітей.

   ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
Відповідальність за виховання дітей несуть

самі лиш батьки?

СТАРЕЦЬ ПАЇСІЙ СВЯТОГОРЕЦЬ
Про відповідальність батьків у вихованні дітей

Головним чином, батьки. Адже від того, яке
виховання вони дадуть дітям, залежить, чи
стануть ті добрими священиками, хорошими
педагогами й так далі. Потім — у свою чергу —
вони теж будуть допомагати дітям — і власним, і
всім іншим. Треба сказати й про те, що більшу
відповідальність за виховання дітей несе не
батько, а мати.

 Якщо весь той час, коли дитина ще перебуває
в утробі матері, батьки моляться, живуть духовно,
то маля народиться освяченим. І якщо вони
допоможуть йому духовно, то воно стане
освяченою людиною й у свою чергу буде
допомагати суспільству: чи стане воно служити в
Церкві, чи ввійде в органи влади, чи займе ще
якесь місце. Всі ми повинні допомагати дітям,
щоб вони стали правильними людьми, щоб і
наступним поколінням залишилося трохи
закваски. Бо ж зараз все йде до того, щоб не
залишилося навіть закваски. А якщо її не
залишиться, то до чого це призведе?

Батьки, народжуючи дітей і даючи їм тіло,
повинні, наскільки це можливо, сприяти і їхньому
духовному відродженню. Адже, якщо людина не
відродиться духовно, її чекає пекельна мука.
Згодом батькам варто покласти на вчителів те, що
вони самі не можуть зробити для своїх дітей. Тому
наша Церква й молиться «за батьків та вчителів».
Однак є й духівники. Ці люди можуть не мати
власних дітей, але їхня допомога у вихованні дітей
більш результативна, тому що вони трудяться над
духовним відродженням дітей.

Я хочу сказати, що всі — кожен по-своєму,
кожен своїм прикладом — повинні домагатися
того, щоб діти духовно відродилися, щоб вони
мирно прожили своє земне життя і пішли до Раю.
Якщо діти стануть духовними людьми, то їм уже
не потрібні ні закони, [які стримують зло], ні щось
подібне: «Закон дано не для праведника» (1 Тим.
1, 9). Закон призначений для беззаконників.
Духовна влада стоїть вище, ніж влади людські.

БАТЬКІВСЬКИЙ ПРИКЛАД
Як бути батькам, якщо дитина не

слухається, капризує?
Якщо дитина не слухається й поводиться

погано, на те є причина. Можливо, вона
спостерігає у своєму домі або поза ним
непристойні сцени або чує непристойні розмови.
Як би там не було, у відношенні духовному ми
допомагаємо дітям головним чином не примусом,
а своїм власним прикладом.

Треба сказати, що більшу допомогу надає дітям
мати: своїм прикладом, своїм послухом чоловікові
й повагою до нього. Якщо з якогось питання мати
має думку, яка відрізняється від думки батька, то
вона ніколи не повинна висловлювати цієї думки
перед дітьми, щоб цим не скористався лукавий.
Мати ніколи не повинна псувати помисел дітей
про батька. Навіть якщо батько винен, вона
повинна його виправдовувати. Приміром, якщо
батько поведеться погано, то мати повинна
сказати дітям: «Тато стомився, він цілу ніч
працював, щоб закінчити одну термінову справу.
І це ж він для вас старається».

Багато батьків сваряться на очах у дітей і в
такий спосіб дають їм поганий приклад. Нещасні
діти засмучуються й тужать. Потім батьки, щоб
їх утішити, прагнуть задовольнити усі їхні
примхи. Батько, бажаючи догодити дитині,
починає її «купувати»: «Ну, золотко моє, кажи, що
тобі купити?» Мати, зі свого боку, теж виконує
примхи свого чада, і, в результаті, діти виростають
примхливими кривляками. А згодом, якщо батьки
не в змозі дати їм те, що вони хочуть, діти
погрожують батькам, що вони накладуть на себе
руки.

 Я бачу, наскільки допомагає дітям добрий
батьківський приклад. Сьогодні в мене були гості:
двоє дівчаток — одна трьох, а інша чотирьох років
— зі своїми батьками, дуже побожними людьми.
Як же втішили мене ці крихітки! Вони були як
янголятка. Сидячи поруч одна біля одної, довгі
платтячка прикривали їхні колінка. Скільки в них

було скромності, скільки поваги! І все від того,
що вони бачили як поводяться їхні батьки. Бачачи,
що батьки мають між собою любов, повагу,
поводяться розсудливо, моляться й роблять
подібне цьому, діти закарбовують все це у своїй
душі. Тому я й кажу, що, якщо батьки передадуть
дітям своє благоговіння, це буде найкращою
спадщиною, яку вони зможуть їм залишити.

Якби ви тільки бачили одну дівчинку, з якою я
познайомився в Австралії! Скільки ж у неї було
благородства! Ми приїхали в Канберру.
Прийнявши двох останніх відвідувачів, які хотіли
мене бачити,  я збирався їхати. Дивлюся,
зупиняється машина, і з неї виходить подружня
пара зі своєю маленькою дівчинкою. «Ми все-
таки Вас застали», — сказали вони. «Так, —
відповідаю, — ми вже збиралися їхати». «Чоловік
говорить тоді, — мене не треба приймати, нічого
страшного. Нехай тільки дружина ненадовго
займе ваш час, щоб вона не нервувала. А то вона
в мене людина вразлива». Ми відійшли з його
дружиною убік, щоб вона могла сказати мені те,
що хотіла. Дівчатко побігло було за нею. «Посидь,
— сказав я дівчинці, — прийде мама, незабаром
прийде». — «А в тебе є мама?» — запитала вона
мене. «Ні», — відповів я. Дивлюся, у вічках у неї
заблищали сльози. «А хочеш, — запитує, — я дам
тобі свою маму?» Тоді я її теж запитую: «А в тебе
є дідусь?»  «Ні», — відповідає. «А ти хочеш, щоб
у тебе був дідусь?». «Хочу, хочу, — зраділа вона.
Ти сам переїдеш до нас жити чи хочеш, щоб ми
переїхали до тебе? Як ти хочеш!» Яка ж
великодушність! Маленька дитина жертвує своєю
мамою! Ви подивіться: адже це вона скопіювала
зі своїх батьків. Її батько відрізнявся великим
благородством. Я обійняв цього чоловіка,
поцілував, привітав з тим, що в нього така гарна
дочка. Скільки ж я йому дав благословень! Такі
люди розчулюють навіть людину із
найчерствішим серцем, що вже казати про Бога!

У батьківському домі діти мають
наповнюватися ніжністю й любов’ю

Дитина потребує багато любові та ніжності, а
також зацікавленого порадника. Вона хоче, щоб
ти посидів поруч із нею, хоче розповісти тобі про
свої проблеми, хоче, щоб ти її ласкаво погладив і
поцілував. Коли маля поводиться неспокійно й
немирно, то мамі треба взяти його на руки,
приголубити й поцілувати, щоб воно заспокоїлося
й умиротворилося. Якщо, будучи дитиною,
людина наситилася ніжністю й любов’ю, то
згодом у неї з’являться сили на те,  щоб
перебороти ті проблеми, з якими вона буде
зіштовхуватися в житті.

Однак сьогодні більшість дітей бачать своїх
батьків дуже недовго, лише по вечорах, — і не
насичуються любов’ю. Багато батьків, будучи
педагогами чи лікарями, у себе на роботі мають
справу з дітьми. Вони віддають свою ніжність
дітям чужим, а повертаючись додому, уже не
мають ніжності для дітей власних. Вони
приходять додому втомленими. Акумулятор уже
сів. Батько влаштовується в кріслі, бере в руки
газету, щоб почитати про останні події й зовсім
не займається дітьми. Маля треться біля нього,
хоче, щоб батько поговорив з ним, погладив його,
а батько відганяє дитину від себе. Мати у свою
чергу поспішає на кухню, щоб приготувати
вечерю, у неї теж нема часу зайнятися дітьми. І
від цього нещасні діти ростуть позбавленими
любові. Ще приклад: деякі військові, звикши
суворо карати солдатів, які їм не підкоряються, і
сім’ю хочуть змусити жити за статутом армійської
дисципліни. Вони бувають жорстокі до своїх
дітей і за будь-який дріб’язок роздають їм
потиличники. А деякі батьки, що працюють у
судових або правоохоронних органах,
влаштовують у себе вдома цілі «судові процеси»
над власними дітьми, які щось накоїли. Всі ці
батьки не поводяться стосовно дітей з ніжністю
та любов’ю, тому згодом у дітей починаються
психічні розлади.

Продовження в наступному номері.
Підготував прот. Іван Бойчин
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У нашому рідному селі Сторона, що на
Дрогобиччині, своєю невимовною красою милує око
чудовий храм на честь святителя Миколая
Чудотворця.

У цьому храмі дорогою правди, любові і
справедливості веде своїх парафіян взірцевий
священик, добрий організатор отець Федір Гудзар.

При нашій церкві вже багато років діє Недільна
школа «Боже джерельце». Тут діти уважно
сприймають науку, щоб вирости на славу нашому
Творцеві, батькам, Церкві й Україні.

З благословення настоятеля храму святителя
Миколая Чудотворця, о. Федора, у нашій Недільній
школі з 21 по 27 червня відбувся тиждень Недільної
школи з Богом. Над організацією цих занять багато
попрацювала вчитель християнської етики
Сторонянської школи Гудзар Наталія Іванівна.
Залучені були також інші  вчителі: Верхуша
Мирослава, Кузів Олена, Фаєк Віра, Бобик Ірина,
Герляк Марія.

21 червня розпочався  тиждень Недільної школи
у храмі з молебня, який відслужив о. Федір.
Священик поблагословив діточок на хороший
відпочинок, духовне збагачення. Побажав, щоб серця
вихованців наповнились вірою, любов’ю до Бога,
до людей, щоб вони прагнули робити добрі справи,
вміли  бачити велич і красу Божого світу, розвивалися
творчо.

У програму тижня входили:
- поглиблення  знань про Бога через вивчення

Закону Божого та Святого Письма;
- церковне богослужіння і свята;
- спілкування і гра з друзями;
- екскурсії, походи, розвиваючі ігри на свіжому

повітрі;
- руханки, фізхвилинки, пісні, анімації;
- дитяча творчість: ліплення,  квілінг, витинанки,

розмальовки на християнську тематику;
- частування.
Девізом Тижня  став розвиток дітей у

християнському та патріотичному дусі.
Наступний день розпочався молитвою в храмі.

Самі дітки розмальовували емблеми, старші
допомагали меншим складати та вивчати девізи своїх
груп. О.Федір працював з дітьми і вихователями,
вносив свої корективи, пояснював, допомагав
зрозуміти мудрість слова Божого. В цей день діти
вчили вірші, через які просили Бога захистити всіх
від горя та біди, зберегти  рідну землю від війни.
Весело відбувались ігри, естафети. Смачно
частувалися чаєм та солодощами, перед яким і після
якого діти молились зі священиком, очі якого радісно
випромінювали доброту, а духовні розмови навчали
дітей мудрості, вчили наповнювати світ любов’ю до
ближнього та Бога. Дуже сподобалось в цей день
заняття «Скажи про друга хороше».

Четвер запам’ятався дітям походом до місця,
звідки починалось заселення та розбудовання рідного
села. Там стоїть  старовинна церква Благовіщення,
що на горі Ковтаві, де на кам’яних плитах видніється
напис 1592-1594р. О.Федір помолився з дітьми,
розказав історію гори Ковтава, про монаха
«відсторонника». Кілька годин діти грались на
галявині  під лісом, що зветься Запуст, спостерігали
за іншими селами та містом Самбором, яке видно з
цієї гори. На завершення зробили флешмоб,  на згадку
спільну світлину і задоволені повернулись додому.

У наступні дні, п’ятницю та суботу, проводились
цікаві розвиваючі, пізнавальні заняття біля церкви.

У мальовничому маленькому селі Березів, що на
Старосамбірщині, цими днями проявився Божий промисел.
Господь показав свою присутність людям через Хрест
Господа Нашого Ісуса Христа, Який привезли жертводавці
з Боснії і Герцеговини. Вони неодноразово відвідують святі
місця. Вербної неділі цього року було освячено Хрест і
встановлено у вівтарну частину храму – Святеє святих.

І ось й не пройшло багато часу, як  Господь показав себе
людям у ці радісні світлі дні Пасхи Христової. Коли у всіх
храмах  служаться молебні до Матері Божої – Цариці всього
світу. У цей час людська душа піднесена і щиро молиться.
От і у вівторок, 31 травня цього року, було відслужено
останній молебень до Богородиці, після якого паламар
церкви Св. ап. єв. Іоана Богослова Олег Щерба звернув  увагу
на Хресне знамення. Він побачив на ньому потоки, і одразу
запитав настоятеля храму о. Василя, що це може бути. Окрім
того від Хреста пахло приємним ароматом.

  Цілий тиждень паламар з отцем Василем спостерігали
за цим явищем. Аж потім у неділю, 4 червня, було оголошено
людям, що Хрест у вівтарі мироточить, бо по ногах
Господніх видно потоки мира.

Ось і в понеділок, 5 червня, було відслужено соборову
Божественну Літургію з благословення архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова. Святу літургію очолив
о. Іоан Білик, благочиний  Старосамбірського району, якому
співслужили священнослужителі: о. Іван Білик настоятель
з Бусовиська, о. Богдан з Торчинович-Бачина,  о. Микола з
міста Хирів і настоятель храму отець Василь Андрейків.
Після літургії винесено Хрест Господній до людей, а також
читався Акафіст Животворящому Древу Господньому. Ось
і звістка про це чудо розійшлася по цілій околиці і тепер
люди їдуть до нашої церкви, щоб попросити у
Милосердного Господа для себе і для своїх дітей, і воїнів
наших, і всіх ближніх ласк Його.

Кожної середи і п’ятниці о 20 год. ввечері співається
Акафіст Животворящому Хресту Господньому, усі охочі
можуть разом молитися.

Настоятель храму
св. ап. єв. Іоана Богослова

с. Березів прот. Василь Андрейків

Блакитне небо, жовте поле –
З дитинства це мені знайоме.
Синє небо – мирне і веселе,
А жовте поле – хліб в оселі.

Синє небо – для Бога,
Жовте поле – для дітей.
Відомо це кожній дитині,
Чому колір наш – жовто-синій.

10-11.06.2016
Анастасія Тюльченко, 6 років,

учениця Підбузької недільної школи «Чадо Боже»

ТИЖДЕНЬ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ З БОГОМ

Це і розмови з о.Федором, і вивчення церковних
дитячих віршів і пісень, динамічних  ігор, анімації,
які не потребують особливої підготовки, перегляд
мультфільмів та притч на духовну тематику.
Особливо дітям сподобалась гра «Знайди солодке
дерево». А з якою радістю діти розмальовували руки
і створювали Дерево дружби.

А скільки в дітей фантазії, видумки, кмітливості,
творчості. Особливо це виявилось під час ліплення з
солоного тіста. Старші діти ліпили серце Доброти,
фантазували, яким  би вони хотіли його бачити, а
малеча своїми ручками виліплювала фантастичні
речі, вкладаючи в свою роботу промінчики Божої
доброти.

Наприкінці  кожного дня о. Федір підсумовував
роботу, вчив дітей християнської поведінки,
пояснював, як важливо жити за Заповідями Божими.

Радісним та довгоочікуваним був день  Святої
неділі, 26 червня. Після Служби Божої  всі зібрались
біля церкви, помолились на щасливу дорогу, рушили
дорогами мальовничих гірських сіл Дрогобиччини:
Підбуж, Залокоть, Смільна. Вчителі розповідали
дітям про церкви, річки, гори, дерева, мости, вулиці.

Аж ось село, що знаходиться на перехресті трьох
районів – Дрогобицького, Турківського,
Старосамбірського. Діти попали ніби в казковий ліс
з мальовничим клаптиком Карпат, де сам Господь
людей  через природу надихає, де витає дух свободи
і творчості. Посеред  села Смільна красується
старовинна дерев’яна церква, яка датується 1577
роком. Радо зустріли дітей  священик з парафіянами.
У храмі  була відслужена подячна молитва –
молебень. Зайшовши в храм, ми ніби опинились в
прекрасному куточку – оселі наших предків, де
величезна кількість вишивок, де витає дух Божої
ласки, намоленості, добра, таємничості. Діти уважно
слухали отця Миколу Малого, який щиро привітав
усіх,  поблагословив і подарував кожному іконки, а
пізніше розповів  історію побудови церкви, боротьбу
парафіян за неї.

Діти уважно слухали отця Миколу, їхні очі горіли
цікавістю. На церковному подвір’ї наші діти співали
пісень, а парафіяни села Смільна із задоволенням та
цікавістю слухали.

Всі дякували священику  церкви Воздвиження
Чесного Хреста у селі Смільна  о. Миколаю  за теплу
і щиру зустріч та молитву.

Повертаючись додому, ми дякували Богу, що
послав нам в такий хороший, теплий сонячний день
стільки благодаті, яка зміцнила наші  духовні сили.

На прикінці нашого тижня Господь дозволив дітям
набратися сили, здоров’я на природі. Зустріч з річкою
подарувала дітям невичерпну радість, сміх, діти
набралися  здоров’я купанням у гірській річці.

Ось так недільним вечором закінчився тиждень
активних духовних канікул з Богом у Недільній школі
«Боже джерельце». Батьки с. Сторона вдячні о.
Федору за ту радість, яка була подарована дітям.
Кожного дня діти вчились молитись, збагачувались
духовно, розвивались творчо, але, головне, заняття
наповнили душі дітей промінням доброти,
спрямовували іти   стежками мудрості, діти вчились
любові до ближнього та Бога. Недаремно кожного
дня діти промовляли свій девіз:

Ми хочемо завжди світити,
Щоб на світі було краще жити.

Підготувала
вчитель Сторонянської школи

Верхуша Мирослава Михайлівна

ДО НАШОЇ ЦЕРКВИ
ЛЮДИ ЯК РІКИ ПЛИВУТЬ

ЛЮБІ КОЛЬОРИ
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Військові священики та співробітники
відділу духовно-патріотичного виховання у
зв’язках із Збройними Силами та військовими
формуваннями України Дрогобицько-
Самбірської єпархії Української Православної
Церкви Київського Патріархату сердечно
вітають свого старшого військового
священика зони проведення АТО від
Української Православної Церкви Київського
Патріархату священика Костянтина
Холодова, з високою нагородою Міністра
Оборони України, відзнакою МО України -
медаллю «За сприяння Збройним Силам
України», яку вручив Голова Синодального
правління військового духовенства УПЦ КП
Митрополит Іоан (Яременко).

Бажаємо отцю Костянтину Божого
благословення на пастирській ниві служіння
Богу й Україні на многії і благії літа!

Священик Ярослав Фабіровський,
голова єпархіального відділу духовно-

патріотичного виховання у зв’язках із
Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями України Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ Київського
Патріархату

Цареві  Небесному вклонімся,
Приклонім коліна ми свої.
Тройці  Пресвятій усі молімся,
Іже буде воля на небі і на землі.

Створені ми Божою рукою
На подобу Божого зерна,
Що під виноградною лозою,
Матір’ю була йому земля.

В храмі Божім Господу молімся,
Просім ласки й побожного життя,
До Царя Небесного звернімся,
Свічку засвітімо в його ім’я.
ф
До Святої Тройці повернімся,
Поклін дамо, Тройце Пресвята.
Волі божій ми усі корімося,
Нас благослови рука твоя свята.

Землю ми засіємо житами,
Древом виноградного плода,
Щоб пройшов Господь з Апостолами,
Поблагословив наші поля.

Ігор Брода,
дяк Храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

У батьківській хаті колиска стоїть,
Старенька розбита та голос скрипить.
Вона розмовляє за матір за тата,
І нас пригортає до рідної хати.

За маму говорить ласкаві слова,
Нас усіх пригортала до серця вона.
Любила мов пташка своїх пташенят,
В життя виряжала, все була одна.

Про батькову руку згадала вона,
Колиску зробила отцева рука,
Старенька та ще не забула слова,
Дитино, засни, ти, у люлі моя.

Засни, щоб щасливо збудилась зі сну,
Щоб Ангел оберіг дитяче життя
І стежкою щастя провадити міг,
Зі сну нехай будить дитячий лише сміх.

Щоби не збудив тебе вибух війни,
Не вигнали з хати ворожі кати.
Я лишусь для тебе, як твій оберіг,
Не зітру ту пам’ять про рідний поріг.

Вона благословить своїх пташенят,
Що крила зміцніли, й у вирій летять,
Летять, щоб минути цей вибух війни,
Покинути мусять гніздо назавжди.

СТАРШИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СВЯЩЕНИК ЗОНИ
ПРОВЕДЕННЯ АТО ВІД УКРАЇНСЬКОЇ

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ КОСТЯНТИН ХОЛОДОВ

НАГОРОДЖЕНИЙ ВІДЗНАКОЮ МО УКРАЇНИ

ТРОЙЦІ ПРЕСВЯТІЙ
УСІ МОЛІМСЯ У  БАТЬКІВСЬКІЙ  ХАТІ

У краю далекім пройде їх життя,
Лише ця колиска їм сниться щодня,
І в старості літ їм пробудить серця,
Не дасть їм забути, що рідна вона.

І рідний  цей голос хрипучий старий,
Нам милий, співучий за все дорогий.
За матір за батька молімся щодня,
Вони найрідніші й колиска моя.

Ігор Брода,
дяк Храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння
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