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Дорогі читачі газети «Духовна криниця» сердечно
вітаю Вас зі святом Пасхи. Це свято є одним із
найбільших християнських свят. Воно показує нам з
Вами перемогу Воскреслого Христа над двома
найбільшими ворогами людського роду: гріхом і
смертю. Христос Спаситель дарував нам лікарства від
гріха і смерті, а вони знаходяться у Православній
Церкві.

Бажаю Вам пасхальної радості, святкового настрою,
міцної віри, надії, любові, доброго здоров’я, миру,
злагоди і щасливих пасхальних свят!

Воістину Воскрес!
Головний редактор

митр. прот. Іоан Альмес

“Воскресіння Твоє Христе
Спасе

Ангели оспівують на
небесах

і нас на землі сподоби
чистим серцем Тебе

славити”
(стихира Пасхи)

Возлюблені у Воскреслім
Господі Всечесні отці, брати

і сестри

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

Ці слова вміщають у собі
всео сяжну радість ,  об’єд-
нують небо із землею, творіння
із Творцем, людину з Богом.
Віруючі люди їх безперестанно
повторюють у ці святкові
Пасхальні дні,  бо  в  них
вміщається поняття життя і
в ічна радість ,  перемога і
одкровення тайни. Вони були
вперше вимовлені учнями
Христо-вими, коли їх після
Його  страждань,  о сінила
радість Воскресіння.

Ми сьогодні очима своєї
душі немовби бачимо  цих
учнів Христа Спасителя, які
після довгих днів смутку та
жаху, зустрічаючись один із
одним,  промовляють
“ХРИСТОС ВОСКРЕС! –
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!”

З цього часу ця благодатна
вістка протягом двадцять
одного століття передається з
уст в  уста,  з  роду в  рід
православними людьми.

Серед усіх християнських
свят особливою урочистістю
відзначається Празник Пасхи

Христової. Святку-вати Пасху –
це значить усім своїм людським
єством засвідчувати велич і
силу Воскреслого  Христа,
стати морально відновленою
людиною, дякувати Богу за
Його великий і невимовний дар
Любові.

Воскресіння Христове вселяє
у наші душі надію і віру у наше
воскресіння,  спонукає нас
боротися з гріхом, закликає до
мора-льної чистоти і святості.
Воно  навчає нас бачити у
людині брата, образ і подобу
Божу. Воскресіння Христове –
це основа нашої віри. Без нього
наша в іра була б марна і
безпідставна. “Якщо Христос
не Во скрес,  то  в іра наша
марна” (1Кор. 15:14), – повчає
святий апостол Павло. Своїм
Воскресінням Ісус Христос
підтвердив прав-дивість Свого
Божества,  в ічність  і
незнищенність Свого вчення,
благодатну силу Дарів ,  які
подаються в заснованій Ним
Церкві. Воно відкриває людям
двері до Царства Божого, це
перемога життя над смертю, а

не пробудження від неї.
“Христо с Во скресши із
мертвих, вже більше не вмирає,
смерть вже більше над Ним не
панує” (Рим. 6:9).

З Воскресінням Христовим
з’явилась блаженна любов, і
приклад цієї

любові подав Сам Христос,
бо за людські гріхи переніс
страждання і погребіння тілом.
Любов Христова відновлює
зв’язок єднання людини з
Богом і стає найголовнішою
ціллю нашого земного життя.

Єднання людини з Богом – це
складний і нелегкий процес.
Для цього необхідно плідно
працювати. “Царство небесне
силою здобувається, і той хто
прикладе зусилля, здобуває
Його” (Мф. 11:12).  Щоб ми
стали здатними до
Бого спілкування,  нам
необхідно перейти складний і
тернистий шлях внутрі-шнього
очищення і преображення,
звільнитися від гріха і перейти
в стан чистоти і праведности,
бо “Що спільного у світла з
темрявою”(1Кор. 6:15).

У цьому році Український
народ святкує Во скресіння
Христове в умовах війни, в час,
коли многі каїни убивають
своїх українських братів. Це
попущення Боже відчув на собі
весь український народ. “Як
нам радіти Пасхальною
радістю,  коли скорбота
прокотилася по всій Україні і
доторкнулась до  сердець
безлічі людей? Чи можемо
радіти в  таких умовах? Не
тільки можемо, але й повинні!”
– вчить Святійший Філарет
Патріарх Київський і всієї
Руси-України.

У цей святковий день
перемоги життя над смертю,
добра над злом, любові над
ненавистю сердечно вітаю Вас,
Всечесні отці, дорогі брати і
сестри, з  Во скресінням
Христовим. Нехай Господь наш
Ісус Христос, воскреслий із
мертвих,  пошле всім нам
радість  і мир, здоров’я і
матеріальний достаток, а також
захистить Україну в ід
зовнішнього агресора і
внутрішніх ворогів. Молі-мося,
щоб Він воскресив наші душі і
послав у наші серця любов, яка
є основою нашого життя.
Святкуючи і про славляючи
Христа, в ід щирого  серця
звіщаю Вам:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Пасха Христова
2017 р. Б.
м. Дрогобич

з архіпастирським
благословенням

†Яків
архієпископ

Дрогобицький і
Самбірський

Христос Воскрес!Благодійна допомога геріатричному
пансіонату в смт Підбуж

Владика Яків передав у
геріатричний пансіонат у смт. Підбуж
новий одяг, для людей похилого віку.

Добру справу, перед святом Пасхи,
зініціював отець Борис Ляхович,
священик храму Різдва Пресвятої
Богородиці  спільно  з небайдужими
меценатами м. Києва.

Одяг розділи між мешканцями
пансіонату.

Владика Яків та о. Борис 
подякували колективу та всім хто
опікується престарілими та пообіцяли
надалі всіляко допомагати.

Прес-служба єпархії
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Владика Яків вкотре благословив бійців
добровольчого батальйону перед
відправленням в зону АТО.

Біля Колони Свободи перед
Дрогобицькою райдержадміністрацією
зібралося керівництво району, працівники
райдержадміністрації та районної ради,
мешканці міста, щоб урочисто відпровадити
наших добровольців, серед яких керівник
апарату райдержадміністрації Руслан
Щерба.

Владика Яків благословив бійців,
зазначивши, що благословляє їх не на війну,
а на священну справу – захист від ворога
своєї Вітчизни. Владика окропив
добровольців свяченою водою та побажав
їм перемоги і щасливого повернення до
рідних домівок.

Зі словами вдячності до добровольців звернулися голова райдержадміністрації
Володимир Шутко та голова районної ради Михайло Сікора.

Прес-служба єпархії

3 березня 2017 року військовий
священик Ярослав Фабіровський,
настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя

1 квітня 2017 року військовослужбовці
12 окремої бригади армійської авіації у м.
Новий Калинів Самбірського району
Львівської області молитовно пом’янули
свого побратима, воїна ЗСУ Олександра
Перепелицю, який загинув внаслідок
артилерійського обстрілу 29 серпня 2014
року в зоні АТО під м. Іловайськом
Донецької області. Поминальна служба
відбулась у військовій каплиці святого
великомученика Димитрія Солунського
на території військової частини, яку
відслужив священик Ярослав
Фабіровський, настоятель парафії святого
рівноапостольного великого Князя
Володимира м. Новий Калинів
Української Православної Церкви
Київського Патріархату.

Солдат Олександр Юрійович
Перепелиця народився 2 травня 1989
року у с. Біла Ямпільського району
Вінницької області. В зону АТО пішов
добровольцем у червні 2014 року,
приховуючи це від батьків. Рідним він
повідомив, що їде на заробітки. Був
зарахований до числа особового складу
військової частини польова пошта В
5082 м. Новий Калинів, служив у 51-й
бригаді. Спочатку значився у списках
полонених, два роки вважався зниклим
безвісти і лише нещодавно завдяки
волонтерам його тіло було
ідентифіковано за результатами

8 березня 2017 р. для жінок військовослужбовців, які несуть військову службу
за контрактом у 184-му Навчальному центрі Академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного було організовано екскурсійну поїздку, яку очолив
священик-капелан Святослав Юрків.

Розпочавши день з молитви, екскурсанти прямували за маршрутом «Золота
підкова Львівщини», до якого входять найбільш відомі замками Львівської
області. Протягом дня військовослужбовці побували в Олеському, Підгорецькому
та Золочівському замках.

Прес-служба єпархії

З ініціативи Предстоятеля Української
Православної Церкви Київського
Патріархату Філарета та на заклик
Всеукраїнської Ради Церков та релігійних
організацій, у всіх обласних центрах
України та зокрема у Львові на майдані біля
фігури Божої Матері 2 квітня 2017 року о
15.00 відбувся екуменічний молебень.

У молебні взяли участь митрополит
Львівський і Сокальський Димитрій,
керуючий Дрогобицько-самбірською
єпархією владика Яків та чисельне
духовенство єпархії.

У молитві також взяли участь
представники різних конфесій а саме:
Української Автокефальної Православної
Церкви, Греко-Католицької Церкви,

28 березня, виповни-
лося 85 років Роланду-
Олександрові Франку –
українському вченому-
інженерові, дипломату,
громадському діячеві,
онукові та поляризатору
творчості Івана Франка,
ініціатору створення
Міжнародного фонду
Івана Франка.

Від імені Дрогоби-цько-
Самбірської єпархії Україн-
ської Православної Церкви
Київського Патріархату
ювіляра привітали особис-
то керуючий єпархією вла-
дика Яків та секретар
єпархії протоієрей Андрій
Безушко.

 Прес-служба
єпархії

Благословення перед
відправленням в зону АТО

Воїна-авіатора нагороджено медаллю
«За жертовність і любов до України»

Володимира у місті Новий Калинів,
голова єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання Дрогобицько-
Самбірської єпархії, вручив воїну-
авіатору 12-ї окремої бригади
армійської авіації Мінкевичу Михайлу
Володимировичу церковну нагороду –
медаль «За жертовність і любов до
України» за сумлінне виконання
бойових завдань у зоні проведення АТО
в надважких умовах ведення війни.

Вручення церковної нагороди
відбулось з благословення архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова,
керуючого Дрогобицько-Самбірською
єпархією, та згідно з Указом Патріарха
Київського і всієї Руси-України
Філарета.

Інформація єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання у

зв’язках із Збройними Силами та
іншими військовими

формуваннями України
Дрогобицько-Самбірської єпархії

УПЦ Київського Патріархату

Владика Яків взяв участь в
екуменічному молебні за визволення

України і перемогу над агресором

Римсько-Католицької Церкви, Вірменської
Апостольської Церкви, П’ятидесятники та
Баптисти.

Кожний із представників конфесій
прочитав молитву за мир в Україні та
звернувся із словом до присутніх. Владика
Яків у своєму слові наголосив на тому, що
Україна упродовж віків вела війни
оборонного характеру, про те що Україна
на нікого не нападала, але мусить гідно
захищатися як зброєю так і молитвою.

Також митрополит Димитрій закликав
до одноденного посту в намірі визволення
України від російської окупації та
встановлення миру на Сході України й
повернення Криму.  

Прес-служба єпархії

У Новому Калинові
пом’янули загиблого воїна

дослідження ДНК у м. Дніпро.
У бійця залишились батько та матір.

Тіло героя поховали 1 квітня 2017 року
у його рідному селі на Вінничині.

Вічна пам’ять та слава Герою!
Прес-служба парафії

св. кн. Володимира УПЦ КП
м. Новий Калинів

ПОДОРОЖ ЖІНОК
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ЗАМКАМИ ЛЬВІВЩИНИ

Владика Яків привітав онука Івана
Франка Роланда-Олександра із 85-річчям



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №4 (47)  Квітень 2017 р.Б. 3

26 березня 2017 року у житті
вихованців недільної парафіяльної
школи церкви святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів
Української Православної Церкви
Київського Патріархату відбулась
надзвичайна подія. На запрошення
настоятеля парафії священика
Ярослава Фабіровського до дітей
завітали поважні гості – доцент
кафедри туризму ЛНУ ім. Івана
Франка, кандидат географічних наук
Каднічанський Дмитро з сином
Олегом та батьком Анатолієм,
лікарем, завучем Самбірського
медколеджу, які провели у
приміщенні Новокалинівського НВК
урок-презентацію на тему:
«Реєстрове козацтво середини 17
ст.». Цей захід проведений з метою
посилення духовно-патріотичного
виховання підростаючого покоління
і присвячений 73-й річниці утворення
військової частини у м. Новий
Калинів (12 окрема бригада
армійської авіації), яка щорічно
відзначається 1 квітня.

Дмитро Каднічанський належать
до військово-історичного клубу, що
займається реконструкцією
реєстрового козацтва війська
гетьмана Богдана Хмельницького
середини 17 століття. Невпинний
мандрівник, дослідник і знавець
історії поділився своїми знаннями і
уміннями. Народився у м.  Самбір

Віра у велике чудо Воскресіння прийшла учням
не одразу. Першими свідками були жінки-
мироносиці. Було ще темно, коли вони прийшли до
печери в саду Йосифа Аримафейского. Камінь, яким
був закритий вхід в труну, виявився відвалений. Поки
вони були в подиві, постав перед ними Ангел і сказав:
«Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса
розіп’ятого. Його нема тут – Він воскрес, як сказав.
Підійдіть, погляньте на місце, де лежав Господь»
(Мф. 28, 5-6). Щоб повірити, їм було достатньо
порожнього гробу і слів Ангела. Їх чуйних і
люблячих сердець не торкнувся сумнів. Коли ж вони
побігли сповістити апостолам, Сам Христос зустрів
їх і сказав: «Радуйтеся!». Вони ж, приступивши,
припали до ніг Його і вклонилися Йому (Мф. 28, 9).
У цей же час апостоли не повірили в це.

У той же день, коли наближався вечір, Христос
відкрив велику таємницю Свого Воскресіння ще
двом учням (апостолам з 70-ти – Луці і Клеопі), які
йшли в Еммаус, що був на 60 стадій (11,5 км) від
Єрусалиму. Для їх віри у Воскресіння свого Учителя
Господь привів з Писання всі месіанські пророцтва
(Лк. 24, 27). Однак повністю вони повірили тільки
після таїнства Євхаристії: і коли Він возлежав з ними,
то взяв хліб, благословив, переломив і подав їм. У
них же відкрилися очі, і вони впізнали Його. Але
Він став невидимим для них (Лк. 24, 30-31). Лука і
Клеопа в той же день повернулися в Єрусалим і
розповіли апостолам, але ті не повірили, як і жінкам-
мироносицям. Пізно ввечері Христос явився
апостолам, які зібралися при замкнених дверях,
побоюючись юдеїв. Спаситель пройшов зачиненими
дверима. У цьому проявилася особливість
перетвореного після Воскресіння тіла Господа. Воно
не підкорялося законам фізичного світу, адже
Христос міг пройти крізь речові предмети. Учнів
охопило збентеження, тому що вони подумали, що
бачать дух. Проте Господь показав їм руки і ноги, і
ребра Свої (Ін. 20, 20). Це було важливо не тільки
для того, щоб переконати їх, що Він з’явився до них

Історичний ракурс у історію козацької слави

Львівської обл., закінчив
географічний факультет ЛНУ ім. І.
Франка (2000). 2000 – 2003 рр. –
аспірант кафедри геоморфології і
палеогеографії ЛНУ ім. І. Франка.
2003 – 2007 р. – старший лаборант
цієї ж кафедри. З вересня 2007 р. по
вересень 2010 р. – асистент кафедри
туризму ЛНУ ім. І. Франка. З жовтня
2010 р. – доцент цієї ж кафедри. У
2009 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук на тему
«Поверхні вирівнювання
Українського Передкарпаття». У 2011
р. отримав вчене звання доцента.

Для студентів географічного
факультету розробив та читає такі
курси: Молодіжний та навчальний
туризм, Історико-культурний туризм,
Мистецтвознавство, Концепції
інноваційного розвитку культури і

туризму в Україні; керує
навчальними практиками,
магістерськими та дипломними
роботами. Є членом ряду
громадських організацій, зокрема,
Львівської обласної організації
Національної спілки краєзнавців
України (Заступник Голови
Правління), Львівської обласної
організації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури,
Товариства прихильників фортець та
палаців.

На діток чекала захоплива
мандрівка місцями бойової слави
козаків. Гості показали, як одягалися
козаки, що носили на поясі, яка в них
була зброя. Дали можливість
потримати справжню стальну
шаблю та справжній мушкет (у
реконструкції використані макети
зброї, позбавлені здатності

травмувати людину).
Реконструкція Дмитра

Каднічанського представляє
покозаченого збіднілого шляхтича з
Волині. Про шляхетство свідчить
лише срібний перстень з гербом.
Одяг, зброя та спорядження
характерне для рядового реєстрового
козака середини 17 ст.

Козак одягнутий у сорочку з
домотканого полотна та сукняні
темно-сині штані. Поверх сорочки –
жупан із сірого сукна з підкладкою
із лляного домотканого полота,
закавраші та лиштви – з лляної
тканини малинового кольору. Жупан
має срібні литі гудзики, петлі
виготовлено із плетеного шерстяного
шнура малинового кольору.

На голові шапка-шлик з сукна
темно-синього кольору та околишем
з бобрового хутра (підкладка з
домотканого полотна). На ногах
шкіряні чоботи.

Спорядження включає шкіряні
паси із залізними одношпеньковими
пряжками, шкіряні гаманці, шкіряну
сумку, порохівницю, натруску,
ладівницю. Козак озброєний шаблею
угорського-польсько типу, самопалом
із ударно-крем’яним замком
балтійського типу.

Після уроку діти подякували
організаторам за цікаво викладений
історичний матеріал і мали змогу
зробити пам’ятні світлини.

Прес-служба парафії св. кн.
Володимира

м. Новий Калинів

Чудесне увірування апостола Фоми
тілесно, але для того, щоб перемогти їхню невіру.
Господь дає їм відчувати руки, ноги і ребра. Рани
від цвяхів на них переконали їх, що це те ж саме
тіло, яке було розп’ято на Хресті.

Подія, якій присвячена Антипасха, відбулася у
восьмий день після Воскресіння. Апостол Фома був
відсутній при першому явленні Спасителя учням.
Мабуть, його не було в місті. Апостоли, яких зустрів
Фома, з радістю сповістили про Воскресіння
Учителя. Можна припустити, що вони розповіли і
про те, що Христос дав їм відчувати руки, ноги і
ребра. Тому зрозуміло його бажання: «Якщо не
побачу на руках Його ран від цвяхів, і не вкладу
пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї
в ребра Його, не повірю»                 (Ін. 20, 25). Невіра
апостола Фоми не має нічого спільного з тією
затверділою несприйнятністю до чуда Воскресіння,
яке ми бачимо у юдейських вождів. Це було цілком
природне бажання затвердити віру на явних і
очевидних свідченнях.

Воскреслий Христос у восьмий день оновив для
апостолів Своє явище, поставши перед ними в
світлиці, двері якої були зачинені. На сумнів апостола
Фоми Спаситель відповідає його ж словами, точно
повторюючи вимогу, яку висловлював сам Фома. Це
не могло не вразити апостола Фому: «Простягни
свого пальця сюди, та на руки Мої подивись, подай
руку твою і вклади до боку Мого» (Ін. 20, 27). Саме
тому, напевно, Фома не скористався запрошенням
Вчителя торкнутися Його рук, ніг і ребер, а одразу
повірив і визнав Ісуса Христа як Бога: «Господь мій
і Бог мій!» (Ін. 20, 28).

Через чудесне увірування апостола Фоми, друга
неділя після Воскресіння Христового, називається
Фоминою неділею. Проте вона має і іншу назву, а
саме неділею Антипасхи (грецьке слово «анти»
означає «замість»), тобто оновлення Пасхи. У цей
недільний день Своїм новим явищем для всіх
одинадцяти апостолів Господь повторив і оновив
явище, яке вже було у перший день після

Воскресіння. Але так як оновлення явища
Спасителя було особливим заради апостола Фоми,
то восьмий день після Пасхи називається і неділею
св. Фоми. Безпосередньо слідуючи за Великодньою
седмицею, вона завершує найбільш урочисту
частину найбільшого свята. Тому іноді Фомина
неділя називають восьмим днем Пасхи. Святитель
Григорій Богослов пише: «Древо і з доброю метою
встановлений закон шанувати день оновлення, або
краще сказати, з днем оновлення шанувати нові
благодіяння. Але хіба не поновлення день був і
перший Недільний день, що пішов за священною і
світлоносною ніччю? Для чого ж дається це
найменування сьогоднішньому дню? То був день
спасіння, а цей день є спогадом спасіння».

свящ. Микола Венгрин
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Євгенія Кундич: «Писанка – ЦЕ своєрідний
мініатюрний народний живопис»

Виводить мама дивним писачком 
По білому яйці воскові взори. 

Мандрує писанка по мисочках 
із цибулинним золотим узваром, 

з настоями на травах і корі, 
на веснянім і на осіннім зіллі – 

і писанка оранжево горить 
у філіграннім сплеті ліній…

Ігор Калинець
Писанка – це своєрідний мініатюрний народний

живопис, відомий із сивої давнини. Беручи в руки
розмаїто-барвисте яєчко, передовсім милуємося його
красою, орнаментом, і мало задумуємося про його
історію, символіку, колишнє ритуальне значення.

Незабаром усі люди християнського віросповідання
святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень.
Прекрасне свято Воскресіння Христового увібрало в
себе багато традиційних старовинних слов’янських
звичаїв. Одним із таких є освячення яйця. Про
мистецтво писанкарства поговоримо із Євгенією
Степанівною Кундич – вчителем початкових класів
Підбузького НВК I-III ст.

- Євгеніє Степанівно, чим для Вас є писанка?
Чи має вона якесь символічне значення?

Історія писанки сягає в далеке минуле і зв’язана із
ритуалом величання споконвічного закону весняного
відродження життя на землі. 

Писанку – як символ сонця і відродження – знають
усі народи світу. Еволюція писанкового розпису сягає
в сиву давнину, і саме слово «писанка» пішло, мабуть,
від слова «писати». Адже на давніх писанках був
намальований не просто орнамент. Символічними
знаками і кольором, що наносили на яйце, люди
бажали один одному, своїй сім’ї щастя, достатку, щоб
минала їхнє домашнє вогнище лиха година, щоб
завжди велася на уборі усяка худоба, а поля, щоб
завжди щедро родили хліб, щоб завжди у хату світило
сонце.

- А від кого саме Ви навчалися писанкарства?
Моя дитяча душа формувалася на основі фольклору,

етнографії,  мистецтва. Змалку мене чарували,
заворожували і вабили вироби народних умільців, а
передусім – народна вишивка, український
різнобарвний стрій, українська писанка.

Пригадую, коли напередодні Великодніх свят, а
саме у четвер, коли по хаті розносився духмяний запах
свіжоспеченої паски, бабуся, хоч і втомлена хатньою
роботою, кликала нас, онуків, і показувала, як
потрібно писати писанки. Вчила, як тримати писачок,
як наносити віск на яйце, в якій послідовності
занурювати у фарби яйце, як обтирати віск,
просушувати готовий виріб. Спостерігаючи за руками
бабусі, мені теж хотілося спробувати навчитись цьому
мистецтву. Правда, не завжди вдавалося із першого
разу, але добра бабусина порада, наука, терпеливість
– і результат був вдалим. Дитячій радості не було меж,
адже це маленьке диво народжувалося у моїх руках.
Із цього часу я закохалась в українську писанку.

Із цього незабутнього часу пройшло багато років,
в пам’яті залишилася бабусина хата, смачний хліб,
спечений у печі, смачні пироги і, звичайно, пахуча
паска, різнобарвні великодні писанки.

-  На писанках повторюються різні знаки –
хвильки, завитки, зірочки, олені. Що вони
означають? І взагалі – навіщо пишуть писанки?

Більшість орнаментів, які дійшли до нас дуже
давнього походження; це знаки спілкування наших
пращурів із природою, всесвітом, з тим духовним
началом, яке керує всім.

Нам, сучасним людям, дуже складно розгадати
систему знаків, бо немає достеменних відомостей про
ці вірування давніх українців через брак писемно
зафіксованих свідчень. Певні символи із плином часом
набували нових значень, які витісняли старі. Тому
розшифровано було лише незначну кількість символів,
решта так і залишається незрозумілим нам
оздобленням. Дуже багато подібних знаків є і у
вишиванках, і у ткацтві, і в розписах на кераміці. Та
все ж зміст деяких знаків дослідникам вдалось
розшифрувати.

Відомо, що Самбірщину, Дрогобиччину,
Стрийщину, значну частину Івано-Франківської
області населяє етнічна група, яку низають «бойки».
Тому надалі зупинюся на розписі наших «бойківських»
писанок.

Наприкінці XIX сторіччя писанки писали майже в
кожній хаті. Розписом займались переважно жінки,

рідше дівчата і, як виняток, чоловіки. Розписували
писанки воском, для цього брали бджолиний віск. Цей
вид розпису зберігся і є найпоширенішим і в наш час.
Писали шпилькою або спеціально виготовленим
писачком, який складався із металевої трубочки із
дерев’яним держачком.

Геометрична орнаментика найбільш давня
(архаїчна) за своїм походженням. Деякі елементи
писаного розпису бойків беруть початок у первісному
мистецтві, походять від знаків, що символізували давні
уявлення про будову Всесвіту та залежність людини
від небесних світил і, зокрема, Сонця. Цей знак мав
вигляд кола із закрученими кінцями, колами із
променями:

Хрест та його різновид – ламаний хрест,
чотириніг, гачків хрест:

Хрест був знаком бога землі. Сама графема
позначає чотири сторони світу. Восьмираменну зірку
називали «ружа», вона означає різні світила.

З культом сонця був пов’язаний культ оленя та коня.
Найбільш поширеним є
зобра-ження коня. Це і
закономірно, бо саме він
був однією із найбільш
шанованих тварин і
постійно повязувався у
словян із культом сонця.

Визначальне значення
у житті людей мала вода,
і тому багато писанкових орнаментів містять у собі її
знак – зигзаг або хвилясту лінію, яка була без кінця і
зветься безконечною або кривулькою. Цей знак
знаходили на трипільській кераміці часів неоліту.

У наших західних областях безконечники або
кривульки служать для обрамлення основного
візерунка. Крім хвилястої лінії використовували
спіралі, сигми у вигляді літери «S»:

До символів, що пов’язані із водою, належать і такі, що
зображають хмари та дощ. Вони переважно мають вигляд
трикутничків із гребінцями. Ще називають цей знак
«гребельками». Деколи біля таких трикутників зображають
крапочки, що символізують зерно, яке поливає дощ, а
заштриховані трикутники означають «зоране поле»:

Заштриховані трикутнички малого розміру звуться
«сорок клинців».

Яйце ділиться на сорок трикутників – кожний
клинець-трикутник має бути
присвячений певному виду
діяльності людини або явищу
природи: сонцю, місяцю, землі,
воді, повітрю, оранці,
бджільництву, скотарству тощо.

Досить поширений мотив
«звізди», «зірки»:

Рослинна орнаментація в західних областях України
менш поширена.  Та були любителі розпису рослинних
форм – це переважно «дерево життя», «дерево роду». Часто
«дерево роду» мало стільки гілочок, скільки в оселі було
членів родини. Зображали варіанти мотивів «квітки»,
«вазони», «гілочки».

На багатьох писанках є зображення сосонки. Вона
переважно малюється жовтого кольору і є знаком
рослинності.

Достатньо на писанках і тваринних мотивів «пташки»,
«сороки», «рибки», «козлики». У нашому регіоні часто
писанкарки використовували образ церкви, такі писанки
звали «церковниками», «дзвіничками», «монастирями».

- Чи має якесь значення колір, у який фарбуємо
писанку?

Велике значення і символіку мала барва для написання
писанки. Червона барва, як доводили мистецтвознавці,
перший кольоровий символ. Цей колір пов’язаний із теплом,
життям, красою, ласкою, прихильністю, тобто любові до
навколишнього середовища. З плином часу цей колір став
домінуючим у писанкарстві, закріпив за собою позитивну
символіку і став означати радість життя, любов.

Чорний колір теж використовується у намалюванні
писанки і позначає земне божество. Жовтий колір означає
місяць, зорі, а в господарстві – врожай. Блакитний – небо,
повітря, а в магії він означає здоров’я. Зелений колір – весну,
воскресіння природи, багатство рослинного світу. В нашій
місцевості писанки були різнобарвні, багатоколірні, що
несли в собі родинне щастя, мир, любов, здоров’я, усміх.

Найбільш характерні кольори тла – теракотовий
(цегловий), бузковий, фіолетовий, синій, чорний, зелений,
сірий. Теракотову фарбу одержували із цибулиння, чорну –
із сажі, зелену – із стебел озимого жита та листя кропиви і
щавлю. Сік ягід ожини в кислому середовищі фарбує у
червоний колір, а в лужному – в синій. Фіолетовий колір
одержували із ягід бузини.

- Що потрібно для того, щоб написати писанку?
Для розпису писанок писанкарка повинна приготувати

все необхідне: яйце білого кольору, фарби у різних посудинах,
свічку, віск, ганчірки для обтирання воску на писанці, писачок.
Яйця повинні бути свіжі, чисті і не миті. Щоб зберегти
писанку надовго, із неї потрібно видути серединку.

Сам процес написання писанок повинен бути урочистим.
Писанкарка повинна мати чистий одяг, бажано в
українському стилі. Перед написанням потрібно
помолитися, попросити у Всевишнього, щоб Він допоміг
створити невеличкий витвір.

- Чи відчуваєте Ви різницю у написанні писанок
у наш час?

Сучасний світ диктує нові технології, методи у написанні
писанок. Самостійно опанувала і передала своїм учням
новий сучасний метод розпису писанки – художній, це на
розкресленому яйці учнівським пером та різнокольоровою
тушшю наноситься візерунок, а далі покривається цей
витвір безколірним лаком. Неодноразово учнівська писанка
була центром уваги на різноманітних виставках, бо кожен
саморобний виріб має свій незнищений знаковий код нації
та пралюдства.

- Когось навчаєте з родичів цьому мистецтву?
Свої вміння передаю своїм дітям Оресту та Оксані,

онукам Роксолані та Назарчику, які із задоволенням
стараються опанувати цю майстерність.

Ми повинні пам’ятати, що коли рукомесла
вироджуються чи втрачають притаманні їм риси в нашому
буремному технізованому світі, то речі стають буденними,
мертвими, не оживлені людською душею, викинутими із
людського спілкування – світ стає холодним і самотнім.

Тож не забуваймо самобутнього творчого потенціалу
минувшини, розвиваймо, творімо, примножуймо
загальноукраїнську скарбницю!

Розмовляла Анастасія Альмес
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Чернець Мойсей Свято-
горець народився в Афінах в
1952 році. Він був
іконописцем, критиком і
письменником, написав 52
книги і понад 1 000 статей.
Його праці перекладені і
видані в багатьох країнах світу.
Отець Мойсей взяв участь
більш ніж в 80 наукових
конференціях. Був засновни-
ком і головним редактором
Святогірського журналу
«Протат». Обіймав посаду
старшого секретаря в
Священному Киноті (собор-
ний орган Святої гори Афон)
Святої Гори. Близько двадцяти п’яти років
був старцем келії святителя Іоана
Золотоустого скиту святого велико-
мученика Пантелеймона від монастиря
Кутлумуш. Старець Мойсей – один з
найвідоміших сучасних афонських ченців
і письменників. Помер 1 червня 2014 року.

Хто такий Христос?
Минуло дві тисячі років з того часу, як

Христос проповідував на землі, проте люди
досі не знають Христа, тому що вони
неправильно розуміють Його. Цей сумний
факт має серйозний вплив на християнські
спільноти. Домінує переконання, що Бог є
просто бог (у значенні ідол) серед богів,
який живе на небесах, дуже далеко від нас.
Релігія, яку Він заснував є чудовою
релігією, можливо й найкращою, і що Його
моральне вчення, хоча бездоганне, може
бути трохи аскетичним.

Христос, звісно, історична постать,
однак, Він є кимось більшим. Він –
великий, милосердний і визначний учитель,
чиї послання збагатили світ і чия
присутність змінила хід історії. Ісус
Христос – наш Господь і Бог, Спаситель і
Богочоловік, Друга Особа Пресвятої
Тройці, Один «вищий над усіма іменами»,
Син «без матері від Отця і без батька від
матері», однієї сутності і спільно з
безначальним Отцем, Бог, Який відкрив
Слово Отця втіленого, Розіп’ятий, воскрес
і вознісся. Це Шлях, Життя світу, світло,
істина і Воскресіння. Він не є традиційним,
обрядовим, історичним чи релігійним
богом, але мій Отець, моє Життя, Життя
усього людства. Він той, Хто відновив
життя смертній людині. Він – Єдиний, Хто
створив людину, про яку турбується, як
Батько, як Творець, як Годувальник і
Премудрий.

Христос і віруючі
Зв’язок віруючого з Христом не

досягається на інтелектуальному,
сентиментальному чи, навіть,
психологічному рівні, але радше на
реалістичному, тобто екзистенційному
рівні. Христос є правда і дорога, спосіб і
манери життя. Вірні сьогодні віддалились
від цього почуття і розуміння життя, як
реальних відносин з живим Богом. Христос
не є в центрі життя. Підхід до Нього
скоріше охороняється, відсторонений. Але
через священний досвід Церкви, наш
екзистенційний досвід, Христос буде
відновлений.

Із таїнств, які є у нашій Церкві, ми
можемо відчути присутність Бога у нашому
житті тут і зараз. Через хрещення ми стаємо
членами одного і неподільного Тіла
Христового. Ми одягнені у світло і радість,
і отримуємо самого Христа у вічних
взаєминах. Приймаючи таїнство
миропомазання, Святий Дух одразу
оселяється в нас. Ми входимо в нову і святу
спільноту, називаючись синами та доньками
Христа, таким чином отримуємо нове
життя. Це нове життя харчується і постійно
відновлюється завдяки Євхаристії. Ми їмо
і п’ємо Тіло і Кров Христову – негідні та

Воскресіння Христове… Тут зачарованість, бентежність
та всеохоплююча радість.

Радіє наше єство, бо Христос Ісус, Який постраждав,
помер, – явився нам живий тілесно. Тим виявив Свою
Божественну силу, подолавши смерть.

Перемога смерті – це знищення гріха, як окови, якими
сатана тримав людський рід у своїй неволі, це позбавлення
сатани влади над нами. Христове Воскресіння – це наша
свобода.

Бентежиться людина самою розповіддю про воскреслого
Господа Ісуса Христа. Світанок дня воскресіння
Господнього, сам день у невизначеності апостолів, тиждень
внутрішніх терзань ап. Фоми. Жінки-мироносиці на світанку
недільного дня біля гробу. Проминула обтяжлива субота, яка
унеможливлювала жінкам навідатись до гробу Господнього.
Вони біля гробу, а у ньому нема Того, Якого вони хотіли
намастити пахощами. Він воскрес – сповіщають про Христа
жінок Ангели. Збентеження порожнім гробом доповнюється
новим збентеженням – Господь живий! Але де Він, коли з
Ним побачимось? Десь там у Галилеї. А коли жінки
вертались від гробу у місто, їх навідало нове збентеження:
Сам Христос зустрів їх та  промовив: «Радуйтесь!».

Апостоли чують від жінок звістку, що Христос воскрес,
та не вірять їм. Петро та Іоан біля гробу, тішаться, що він
порожній, але збентежені, бо не зустріли Воскреслого.

Лука і Клеопа ідуть в с. Емаус. Христос з ними
співподорожує, але не дає їм Себе пізнати. Від розмови з
Христом їхні серця палають від його близькості. При ламані
хліба вони пізнають свого Господа, але він стає невидимим.
Збентежені апостоли поспіхом вертаються у Єрусалим. Їхня
збентежена розповідь доповнюється бентежною звісткою,
що Христос являвся Петру. У цьому загальному збентежені
Господь Бог Ісус Христос Своєю появою крізь замкнені двері
приводить апостолів у крайнє збентеження, яке проявилось
у їхній недовірі самим собі: невже це їхній Господь і Учитель.

Господь Ісус Христос Своєю розмовою, дозволом
торкатись себе, споживанням їжі виводить їх із сум’яття,
вводить у реальність того, що відбулось, відкриває їм розум,
щоб могли апостоли сприйняти Його воскресіння. На цьому
тлі апостольського бачення воскресіння Господа Ісуса Христа
Церква проголошує: «Воскресіння Христове бачивши…».

Отак апостоли, які попередньо чули Христове запевнення
про Його воскресіння, стали очевидцями реальних подій,
пов’язаних з Христовим воскресінням. Як це чудово.
Христос, Який перед Своєю смертю сказав апостолам, Своїм
друзям, а тепер вже Своїм братам, – «ще трохи і я знову
побачу вас», – здійснилось. І тої радості вже ніхто і ніщо не
відібрало від них. Хоч Христос тілесно вознісся на небо, та
Його Божественна сутність назавжди була присутня з
апостолами.

Божественна присутність Ісуса Христа зачудовувала
апостолів, жінок-мироносиць, всіх апостольських учнів.
Зачаровує і нас, теперішніх християн. Коли чудувались і
ликували апостоли та жінки-мироносиці, то ап. Фома, що
був відсутнім при явлені Ісуса Христа, цілий тиждень
перебував у внутрішніх терзаннях. Щоб увірувати у
воскресіння Христове, він хотів не тільки бачити Господа
Ісуса, а і вложити свої руки у місця від ран на тілі Христовому.

Минув тиждень. І знову все, як першого дня воскресіння
Христового. Всі апостоли зібрані разом, двері замкнені. І
тут, наче  нізвідки появляється Господь Бог Ісус Христос.
Подає апостолам Своє благословення та пропонує Фомі
торкнутись Своїх ран. Виводить Господь апостола із терзань
недовір’я та пропонує йому бути віруючим і вірним. При тім
Господь Бог Христос наголосив, що блаженні ті, які не
бачили, і увірували.

Поява Христа у живій тілесній присутності збентежила,
зачудувала Фому та привела у невимовну радість. Радість
Апостола вилилась у виражену захопленість Ісусом Христом:
«Господь мій і Бог мій!».

В цім апостольськім вислові зібрались зачарування,
всеохоплююча радість та глибоке богослов’я. Воскреслий
Христос визнаний Господом Богом. Цей Ісус для Фоми і
кожному православному християнину є істинним Богом,
Богом Творцем, Богом Спасителем, Богом Промислителем,
Богом, що господствує, володарює над усіма нами. І
господствує, володарює Бог над нами не тому, що підкорив
нас Собі, а тому, що ми самі добровільно віддались під Його
володарювання, як своєму Господу. З цієї причини кожен
добровільний слуга і раб Господній, перебуваючи в осяйній
благодаті воскреслого Ісуса Христа, захоплююче і радісно
взиває до свого Спасителя: «Господь мій і Бог мій!».

Таке людське добровільне перебування в Господньому
розпорядженні супроводжується життям по заповідях
Господніх, віддачею себе на волю Божу, покорою, смиренням
та повним відсіченням своєї волі. Тут, як і завжди, потрібне
уповання на Бога, прикликання Богородиці, Ангелів і Святих
на допомогу і підтримку. І все це повинно зодягатись у піст
та молитву. А того, хто осягне в цьому досконалості навідає
Божественне Світло воскреслого Ісуса Христа, щоб він знову
і знову взивав: «Господь мій і Бог мій!».

Підготував свящ. Іван Владика

Мойсей Святогорець: «Ісус Христос –
Життя Всесвіту»

невдячні – як джерело вічного життя,
найбільший дар Бога людству. Наше життя
черпає існування від цієї божественної їжі та
пиття.

Значний внесок у зв’язок віруючого з
Христом проводиться на основі вивченні
Святого Письма, особливо Нового Завіту, на
регулярній молитовній практиці. Це
забезпечує не тільки інформацію, а й духовне
перетворення.

Христос не є просто хороши ідеологом, але
унікальним теологом. Він єдиний може
говорити про небо, з якого Він зійшов. Більш
того, Христос не є успішним чудотворцем,
але Той, хто приніс Себе в жертву для життя
світу. Христос не просто змінює світ; Він дає
йому життя на життєвому шляху. Християни
не є членами суспільства з правами і
обов’язками, або прихильниками тієї чи
іншої конкретної політичної партії, які
зібралися і згрупувалися разом, а вільні сини
і дочки Бога.

Весь цикл недільних святих днів для душі
віруючих. Це не просто нагадування про
древні події, але інсценування, досвід цих
подій, який відбувається в глибині наших
сердець. Святі Отці кажуть, що Христос
перебуває в наших серцях через віру. Він
втілюється в нас, коли біль аскетизму вигинає
і відсікає пристрасті. І Він воскрес, коли
християнин уже звільнений від гріховних
пристрастей.

Христос пропонує правду і справжнє
життя для своїх друзів. Без Христа життя –
темне, сумне, таке, що втрачає надію. Так як
двадцяте століття добігає кінця, і як життя
досягає нових відкриттів, ми спостерігаємо
дивовижне зменшення відстані і миттєво
дізнаємось про те, що відбувається в чотирьох
сторонах землі. Проте більш, ніж у будь-який
інший час в історії, ми неспокійні, небезпечні
і патологічно стривожені. Ядерна, атомна і
хімічна зброї, тоталітарні уряди будь-якого
типу, нещасні випадки з багатьма жертвами,
екологічні катастрофи, а також економічні та
соціальні проблеми тривожать сучасну
людину. В той самий час можна також
спостерігати великий «духовний» рух з
новими філософськими течіями,
політичними теоріями, що відхиляють
вираження мистецтва, культурних проявів і
різних єресей. Чи можливо, що ця сучасна
криза може стати стимулом для справжнього
духовного відродження? Чи можливо, що
утопії можна знайти в людській спробі
принести небо на землю? Чи може трагедія
нашого часу бути проігнорована,  або
принаймні, виявлена у невір’ї, існуванні
вічного життя? Може від відчаю і розпаду
приходять привілеї надії і розквіт справжньої
радості? Ми не будемо намагатися відповісти
на ці складні питання, але тільки можемо
уявити атмосферу,  всередині якої може
прийти божественна допомога,  або
принаймні натяк на інший спосіб життя, який
не має кінця.

З англійської переклала
Анастасія Альмес

Господь мій і Бог мій
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Посадивши Філомену на лавку, Анна полегшено
зітхає: тут, у Божому храмі небезпека нападу, що
переслідує її підопічну, відступає. Поки та крутить по-
дитячому навсібіч головою з чорним коротеньким
кучерявим волоссячком, то безперервно поправляючи
на переніссі темні окуляри, то поглядаючи на
годинник, Анна приклякає поруч і подумки, як не раз,
починає свою молитву:

Господи, прости, що я сьогодні – не в нашому
храмі...

Хоча, хтозна, хто заснував цю прадавню невелику
церкву із круглим невисоким куполом, на якому
примостилась мініатюрна церковця, гордо
підтримуючи хрест, що ніби хоче злетіти в світло-
голубе небо, яке велично розкинулось над спокійною
морською голубизною між перлинами-островами
Капрі та Іск’я. Позаду величний сплячий красень
Везувій, здається, з лагідним усміхом впевнено стоїть
на сторожі цього древнього поселення з назвою «Toppe
дель Греко» (Грецьке поселення). Якщо греки
збудували цю святиню, то... я – в своєму храмі, –
подумки усміхається Анна.

Відколи вперше переступила його поріг, відчула тут
якусь особливу тиху радість, легкість, приємність.
Можливо, це йшло від назви: храм на честь Пресвятої
Діви Марії Людства, можливо, – від його скромного
облаштування. Вісім величних сірих мармурових
колон (по чотири в кожному ряду) ділять храм на три
частини. Заходиш в храм і одразу ж почуваєш себе там,
серед чисельного люду, що на великому центральному
розписі знайшов свій надійний прихисток під широко
розкритими полами ризи Богородиці, що стоїть на
повен зріст, тримаючи на руках Новонародженого
Сина. З невеличких трикутних віконець із жовтим
склом, що вінком обрамлюють звичайне біле
склепіння, здається, навіть в негоду ллється сонячне
проміння. Зліва, при вході в храм – великий Хрест і
список жителів містечка, що віддали своє життя за
незалежність, далі, по центру, – фігура Спасителя, а
ближче до солеї – настінний розпис відображає малого
Ісуса з Йосифом Обручником в життєрадісному саду.
Справа, при вході, – велике дерев’яне Розп’яття, потім
– розпис, що відтворює Явлення Пресвятої Трійці на
Йордані, навпроти Ісуса в саду – Святий Франческо,
покровитель Італії, теж в оточенні чудо дивних квітів
та птаства. Посередині правої сторони, навпроти
фігури Спасителя – зображення Матінки Божої, що
однією ногою стоїть на місяці, а другою спокійно і
впевнено придавила голову змія. Статуя має свою
історію. Воєнне лихоліття надовго заховало її серед
уламків, каміння, де вона пролежала більш як піввіку.
Старожили пам’ятали про неї, розповідали своїм дітям
та онукам і не раз задавались питанням: «Де наша
Мадонна? Що з нею трапилось?» Поки одного разу
двоє стареньких прихожан, прибираючи в глибині
церковного подвір’я, зауважили в напівзарослій
травою ямі серед уламків щось на зразок тулуба.
Обережно звільнили від кам’яних осколків предмет і
одночасно прошепотіли: «Мадонна!» Не дивлячись на
те, що фігура не мала ні рук, ні стіп, ані голови,
впізнали знайому з дитячих літ частину статуї Матінки
Божої, біля якої так часто зупинялись, відчуваючи
особливу прихильність до неї.

Про знахідку повідомили пароха з парафіянами.
Вдалось знайти давні знімки, які презентували,
відображали тодішній вигляд фігури. Після довгих
вагань за відновлення знахідки взявся немолодий уже
місцевий скульптор Дженнаро.

Рік невтомної праці, переживань, роздумів, спроб...
І ось недільного ранку, 25 жовтня, Діва Марія
«вийшла» на зустріч до своїх дітей, які задовго до
призначеного часу почали заповнювати шкільне
подвір’я, неподалік храму. В цій школі група черниць
проводить катехизацію школярів і тут виділили
невеличку кімнату, яка на рік перетворилась в
майстерню Дженнаро. Тут він мислив, роздумував,
рисував, креслив, молився, різав, стругав, різьбив
дерево, змішував фарби, неодноразово змінюючи
компоненти, щоб врешті-решт отримати той відтінок,
який сприймала душа. Під час перерв дитячі очі
захоплено, насторожено, з цікавістю ловили рухи
майстра. То ж не дивно, що й сьогодні діти, старші
самі, менші, тягнучи за руку, хто маму, хто тата, дідуся
чи бабусю, з раннього-ранку вже тут.

Відчиняються бічні двері школи... Дженнаро,
священик, черниці, кілька дітей і дорослих заходять в
зал шкільної їдальні, мовчки, захоплено вдивляються
в риси відновленої фігури Матінки Божої. Розташована
на дерев’яному щиті поруч із дитячими столиками,
кріселками серед звичних для школи написів,
нагадувань, правил, квітів, гірлянд, вона випромінює
якесь незвичне тепло, радість, ласку, що струменить
від світло-голубого покрову, від золотавої корони, від
блідо-рожевих рук та обличчя, від усієї постаті.

В абсолютній тиші схвильований Дженнаро

КОШТОВНИЙ
КАМІНЧИК

підходить до статуї з інструментом, щоб прикріпити
п’єдестал до щита. Робить це так ніжно, обережно,
навіть боязко. Вкрутивши останній шуруп, ніяково
промовив: «Щоб не впала...». Після цього четверо
молодих дужих хлопців, схвильованих, як і скульптор,
обережно піднімають щит, старенькі сестри-черниці,
молитовно схрестивши руки, по- дитячому
посміхаючись, просять хлопців бути обережними,
проходячи під аркою зали та в дверях. Щасливо
виходять на подвір’я, вщерть залите сонцем.
Напередодні чотири дні бушував вітер, злива періщила
безупинно, блискавиці розсікали небо, щільно оповите
темрявою. Ще вночі не бачилось просвітку. І ось на
світанку враз все затихло, вляглося. Впевнено зійшло
сонце, хмари кинулись врізнобіч, а тоді зникли й
зовсім, звільняючи місце чистій ніжній голубизні,
часточка якої мирно спочивала на плечах фігури
Матері Божої, яку вже встановили на підвищенні,
попередньо змонтованому на шкільному подвір’ї.
Жоден листочок пальми чи плюща, жодна пелюсточка
орхідеї чи троянди, що оточували шкільне подвір’я,
не ворушилась.

Молодь встановлювала біля статуї кошики з білими
та жовтими хризантемами. Хлопці в білих стихирах,
тримаючи в руках високі білі свічки та Хрест, займають
місця біля Діви Марії, що лагідно з любов’ю поглядає
на своїх дітей, які так чисельно тут присутні.
Священик, якого тут шанобливо називають дон
Розаріо, обходить з кадилом навколо фігури, починає
належну в цьому випадку молитву, по закінченні якої
запрошує до слова майстра Дженнаро.

Рік невтомної праці, результат якої достойний
найвищих похвал, викликає подив, захоплення,
радість, любов, якийсь незвіданий ще... А майстер? –
А майстер по-дитячому ніяковіючи, зворушено
посміхаючись, пересилюючи тремтіння голосу,
коротко розповідає про свою працю, ділиться радістю,
що Мадонна допомогла її завершити. Потиснувши
руку майстрові та виголосивши здравицю на його
честь, дон Розаріо промовив:

- Дорогі  браття і сестри! Не забуваймо, що
це - лиш відображення, фігурний образ Матері
Божої. Дивлячись на нього, стараймось
відволіктись від земного, перенестись думками у
вище, вічне. Якщо людська рука створила таку
красу тут  на землі, то попробуймо уявити в якій славі
і красі сяє наша Матінка в Царстві Небесному! –
захоплено закінчив дон Розаріо.

Після цих слів хлопці підняли щит із фігурою
на свої плечі, процесія рушила з шкільного подвір’я
до храму в абсолютній дивній тишині природи.
Жодного подиху вітру, жодного шелесту листочка,
чисте-чисте блакитне небо, ніжне сонце не пече, а
незліченною кількістю золотих ниточок-променів
голубить землю. Лиш чути багатоголосе «Ave,
Maria!», що по тих ниточках здіймається туди, де
«краса, якої  око не бачило». Ось процесія
наближається до храму, переступає його поріг,
статую встановлюють в ніші, прикрашеній
довгими пишними світло-голубими шатами на
місці, яке більше піввіку очікувало повернення
святині. Священик з молитвою ії окроплює,
щасливим поглядом обводить своїх прихожан,
більшість з яких, як і їхній храм, – скромні,
спокійні. Витає невидиме відчуття, що тут всі – одна
велика родина. Радості додає присутність багатьох
дітей, які за, очевидно, прийнятим тут правилом
щонеділі займають передню частину храму. Кожна
група з десяти-дванадцяти діток – разом зі своїм
наставником-катехитом, бо хоч і в Божому храмі,
але діти є діти.

Перед початком кожної літургії священик або
диякон пропонує всім хором повторити слова пісні
або приспіву, які звучатимуть в цей день. Хоч
справа від солеї стоять хористи, в більшості –
молоді хлопці та дівчата, але до співу радо й
активно заохочують всіх. Справді, якесь незвичне,
по-особливому величне, святкове відчуття охоплює
душу и тіло, коли співає вся церква, коли «всяке
дихання хвалить Господа».

В такі хвилини Анна з  сумом згадувала моменти,
свідком яких була, коли більшості в тій чи іншій формі
подавались знаки мовчати, щоб не заважати вибраним
співати. Ще б нічого, якби вибрані були... Добре, що є
такі храми, як сценарій на честь Покровительки
Людства, де співає весь люд разом зі своїм
настоятелем, доном Розаріо, який точнісінько о 10.00
з лагідним усміхом звертається до своїх прихожан із
просьбою зачинити центральні двері храму, за порогом
якого – тротуар, а за ним – переповнена гучним
транспортом дорога.

Потрібно зібратися з думками, щоб достойно
провести цей найкращий в тижні день, неділю, коли
Ісус Христос запросив нас на Г остину.

Справді, западає тиша, чути лиш легкі кроки по сіро-

коричневій мармуровій підлозі та шурхіт одіянь
священика, диякона, свічконосців, помічників, що
несуть Хрест і кадило, урочисто обходячи храм,
піднімаються на солею. Перші звичні знайомі, такі
зворушливі жести, рухи, слова, хай навіть італійською
мовою. Ось і слова апостола Павла, а ось і слова Ісуса,
що лунають у відповідь на питання, який знак його
наступного приходу і коли це станеться.

Дон Розаріо повторює Ісусові слова:
- І коли почуєте про землетруси, не лякайтеся...
На мить замовкає і не важко здогадатись, які думки

збудив у головах своїх прихожан. Ось уже більше
тижня «трясе» центр Італії, на місці багатьох будівель
– купа каміння, порушились гори, просіла земля,
зруйнована древня історична пам’ятка — церква
Святого Бенедикта.

- Навіть якщо Везувій зараз прокинеться, не
бійтеся... Бо сказав Ісус, що жодна волосина без волі
Божої з голови не спаде. Ви зауважили, – продовжує
спокійним тоном, – чим відрізняється віруюча людина
від маловіра або невіруючого?.. Спокоєм.

- Скільки людей без кінця метушаться, бігають,
нервують, у знемозі падають в крісла зі стогоном:
«Більше не витримую!», «Як я втомився, втомилась!»
Хоч насправді, анічогісінько не зробили. Скільки в
безтямі трясуться і плачуть: «Ой зима, екзамени, зливи
починаються! Що ж то буде?!!» І зовсім нічого не
роблять, щоб підготуватись до зими, до екзамену, до
повені. Справжній християнин спокійний, бо пам’ятає
Христові слова: «Не бійтесь!» і «Пильнуйте!» Про що
пильнувати? Про душу, про те, в якому храмі її
бережемо. Чи задумувались ви про те, які ви щасливі,
маючи храм, до якого п’ять-десять хвилин ходу. А
скільки християн сьогодні страждають від того, що
храм їхній далеко і вони можуть побувати в ньому на
літургії один раз на два-чотири місяці.

Що сказав Ісус ученикам своїм, оглядаючи величні
будівлі храму в Єрусалимі? Прийде час, коли каменя
на камені від цього не зостанеться. Може закрастись
сумнів, що Христос навчає абсолютно не дбати про
земне, не зводити храмів. Зовсім ні. Дбати, зводити,
будувати, прикрашати, але на чільне місце завжди
ставити Божу науку: з якою метою зводити, якими
руками і засобами будувати, з якими помислами
прикрашати.

Ви зауважили, на що звертають увагу провідники
під час огляду культових споруд? Хто автор тієї чи
іншої ікони, фігури, розпису, орнаменту, коли створено,
в якому стилі, і, майже, ніхто не згадує Бога, на
прославу якого зведено той чи інший храм.

Звичайно, Божі храми потрібно прикрашати,
прибирати, дбати про чистоту і порядок. Згадаймо
наших предків: жили в наметах, харчувались
найдоступнішим, одягались найскромніше, а які храми
зводили! Яким коштовним камінням прикрашали! Та
не забували й про душу, суворо дотримуючись Божих
настанов. То ж і ми, за їхнім прикладом, дбаймо про
красу нашого спільного храму та не забуваймо і храм
душі. Чим його можемо прикрасити?

Дон Розаріо на мить замовк і в цей момент декілька
рученят піднімаються вгору. Священик дає можливість
висловитись і з дитячих уст злітає:

- Любити тих, хто біля нас!
- Молитися щиро!
- Дякувати Богові за маму й тата!
- Помагати тим, хто в біді!
- Не обманювати!
- Радіти!
Після досить довгого переліку дон Розаріо

підсумовує:
- Саме так, дорогі брати і сестри: віра, милосердя,

співчуття, любов, спокій, мудрість, працелюбство,
щастя, радість і багато-багато інших подібних їм,
чеснот – це дорогоцінні камені, якими кожен з нас
повинен прикрашати храм своєї душі.

В абсолютній тиші, що запала, Анна блискавично
проаналізувала своє єство і подумки вигукнула:

- Віра! Віра, яка не дивлячись на всі життєві
перипетії, негаразди, бурі, перешкоди, спокуси не дала
відійти від істинного Бога…

Любов Тюльченко
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Вітання із Днем народження

Владика Яків та секретар єпархії прот. Андрій
Безушко привітали із Днем народження
протоієрея Михайла Купціва, якому виповнилося
60 років.

Від імені духовенства Дрогобицько-
Самбірської єпархії вітаємо Вас з ювілеєм.

Бажаємо Вам бути Добрим Пастирем на Ниві
Христовій. Божої Вам милості, злагоди, здоров’я,
добра та миру. 

Нехай Господь щедро обдаровує Вас усіма
потрібними ласками, скріплюючи і надихаючи на
працю у Божому винограднику.

Протоієрей Михайло був нагороджений
орденом Святителя Миколая. 

Многих Вам і Благих літ!
Прес-служба єпархії

На березі швидкоплинного Стрия
розкинулось, мов зачарована казка, село - це
Підгородці. Воно заховалось між високими
бескидами, що несуться десь далеко - далеко,
аж до неба. Село своїми роками сягає у сиву
давнину. Воно зростало і

розвивалось разом з городищем Тустанню. У
селі жили і трудились талановиті і роботящі
люди: ковалі, боднарі, кравці та скотарі і
землероби. Під городищем вирувала жвава
торгівля, бо з Угрів до Тустані і до Борислава а
також до Стебника пролягав «соляний шлях».
Тустанівським гостинцем роками рухались
загони охоронців фортеці,  робили набіги
ординці - завойовники.

За своє існування битий шлях бачив чимало...
Проте, на узбіччі гостинця край села завше

било цілюще джерело води. Тут вгамовували
спрагу, набирали  цілющої води оборонці краю,
а ще умивали сльози вдовиці і сироти, які
чекали рідних, що йшли в далекі світи то на
війни, то у пошуках кращої долі. Минали роки,
а криничка якось з плином часу ставала
призабутою, незнаною, зате завше тихо і
розмірено несла свої води.

І ось через віки сильні в снігопади та морози
до криниці прийшла Божа Мати. Вона принесла
материнську опіку, покрила своїм омофором
цей славний карпатський край. У великій
радості святкування  Різдва, коляди до джерела
зійшлась громада села разом з численним
священством та єпископом, щоб освятити
величний комплекс каплиці Різдва Пресвятої
Богородиці, що вознісся над «криницею сліз».
З Божого благословення зі скелі потекла
цілюща вода у мармурову чашу, над якою стоїть
Богоматір.

Високопреосвященний Архієпископ
Дрогобицький і Самбірський при освяченні
сказав про величність каплиці в цьому
карпатському краї, що Божа Мати відтепер буде
заступницею за всіх, хто черпатиме воду з цього
джерела. Він подякував настоятелю храму
Покрови

Божої Матері м.  Моршина протоієрею
Йосифу Дорошевичу, вихідцю села, який втілив
свою  мрію з  вдячності Божій Матері за Їі
великі турботи на його життєвому шляху до
Бога,  як дар його отчому дому на малій
батьківщині, з якого він пішов у великий світ.

Владика подякував за будову каплиці
жертводавцю голові правління ПАТ
«Карпаткурортбуд» Мусці Олегу Васильовичу,
меценату Біласу Всеволоду Омеляновичу;

«КРИНИЦЮ СЛІЗ» ОСВЯЧЕНО

уродженцю села будівничому Дорошевичу
Дмитрові Дмитровичу благодійникам Процюку
Михайлу Андрійовичу,  Зелінському Миколі
Миколайовичу,  Тисовському Ігорю
Дмитровичу.

Посвята була надзвичайним дійством для
жителів села, для гостей, які прибули розділити

Великий піст – це час весни
та  обновлення для христи -
янської душі, час заживання та
зцілення душевних ран, час,
коли на серці скресає крига і
світить сонце благодаті.

Вже стало доброю традицією
у П’яту неділю Великого посту
в Підбузькій недільній школі
проводити постові чит ання
«Весна душі». Цього року, 2
кв ітня,  з благословення
настоятеля храму Собору
святого Іоана Хрестителя о.
Івана  Альмеса ,  після
Вечірнього богослужіння
відбулися вже Треті постові
читання,  під час яких учні
декламували вірші про піст,
молитву, покаяння та гріх, а
також заспівали пісню «Маріє,
гляди». За участь у заході, учні
були нагороджені грамотами.

Треті постові читання «Весна душі»
в Підбузькій недільній школі

На завершення, з дитячих
уст прозвучало:

Допоможи мені, Господь
небесний

Цей піст із легкістю пройти

З молитвами у цій весні
чудесній

До Великодня підійти.
Марія Альмес

цю радість. Біля каплиці лунали колядки,
молитовні пісні. А потім урочиста процесія на
чолі з Архієпископом Яковом і священством
пішою ходою, з колядою на устах пройшли
селом, розділяючи радість торжества.

Митр. прот. Йосип Дорошевич,
Благочинний Стрийського благочиння



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№4 (47)  Квітень 2017 р.Б.8

Ваше  Високопреподобіє, Всечесний Отче
Володимире! Господь благословив Вас на нелегку
працю у Винограднику Христовому, щоб нести
Божу науку своєму народові і своїй пастві.
Глибока віра, працьовитість і жертовність – це ті
риси, якими Пастир,  начальник Христос наділив
Вас, і які є головною рушійною силою Вашого
життя. Ми дякуємо Богові за все, що Господь дав
нам – Вас, доброго пастиря,  священнослужителя,
настоятеля цього величного храму, що ви дбаєте
про храм Божий. За Ваше служіння на парафії,
Ви, отче Володимире, докладаєте багато зусиль
для того, щоб наш храм був якнайкращий. Бо
завдяки Вам і вашій невтомній праці на Ниві
Христовій,  в 2013 році, 10 травня в Світлу
П’ятницю на нашому церковному подвір’ї
отцями-монахами Свято-Манявського Скита
ченцями з Українського Афону було освячено
Живоносне джерело. До нього кожний
православний християнин і віруюча людина з
надією і любов’ю приходить до Живоносного

ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Парафіяни  храму Вознесіння Господнього

села Ралівка Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП щиро
привітали свого настоятеля храму,
митрофорного протоієрея Володимира
Лернатовича, із 49-річчям  від дня  його
народження.

Джерела, щоб почерпнути цієї цілющої води, що
витікає із її цілющого джерела, щоб попросити
Пресвяту Богородицю, у своїх щирих молитвах,
про зцілення душевних і тілесних ран.

У цей величний і радісний день бажаємо Вам,
Отче Володимире,  міцного здоров’я,
терпеливості, мудрості (Соломонової), щоб ви і
надалі служили Богові і своїй Богом улюбленій
пастві, йшли правильною тернистою дорогою,
яка веде кожного православного християнина до
Царства  Небесного та вічного життя. Щоб в цей
Великий Піст, в цю святу четверту неділю
Великого посту, з Божою допомогою, з Божою
ласкою, Ви дочекалися у своєму серці у своїй
душі пасхальної радості, сходження благодатного
вогню, який кожного року сходить із гробу
Господнього  в Єрусалимському  храмі
Воскресіння Господнього, нехай зігріває своїм
теплом, Ваше серце  і душу, своєю присутністю
Божою.  Божа благодать  нехай завжди перебуває
біля Вас, вашої родини і вашої пастви. Щоб Ваше
світло ставало із кожним днем яскравішим, щоб
шлях до вічного життя був увінчаний Божою
ласкою. Нехай ваші численні добрі справи,
свідчать про покликання бути добрим Пастирем
для своїх парафіян.  Нехай в усьому Вам
допомагає Господь у Винограднику христовому.
Хай Всемилостивий Господь щедро обдаровує
Вас усіма земними і Небесними ласками. Божого
благословення, Покрови Матінки  Божої,
здійснення всіх заповітніх мрій і задумів, Божої
допомоги у житті та у служінні на  многії Вам  і
благії літа!

До 49-річчя з дня його народження
присвячується вірш настоятелю храму, митр.
прот. Володимир Лернатовичу.

  СПАСИ ВАС ГОСПОДИ СВЯТИЙ!
Ти не журись роки летять,
Скоро прийшли у житті твоєму.
Ця мить пройшла, як ранок знай?
Сонце дарує дню одному .

Був ранок у твоїм житті,
Дитинство, юність до обіда.
Це були кращі твої дні,
А на майбутнє то Феміда .

Ти у дитинстві полюбив,
Мати, Отця, молитву, Бога.
Ангела свого захистив,
В опіку дав себе до нього.

Найбільше долі Ти зрадів
Вибрав нести святу одежу
Ангел сім’єю наділив
Й любов’ю до людей безмежну.

До нас ти душу приложив,
Щоби серця нам лікувати.
За всіх ти Господа просив,
 Щоб наші душі врятувати.

Нехай благословить Вас Бог до ста,
А ми ще більше Вам бажаєм,
Років щасливого життя,
Здоров’я й мудрості благаєм.

Щоби стежки для вас цвіли,
У храм ішли діти з любов’ю,
Ваші молитви, щоб вели
Нас всіх до Бога у Покрові.

Всечесний Отче, наш Святий,
Ми хочемо іти в Вашу опіку.
Нам ваш прихід й Ви дорогий,
Просимо для вас, довгого віку.

Ми діти пастви й паства вся,
За Вас молитви всі складаєм,
На многії і благії літа.
Здоров’я й щастя вам бажаєм.

Спаси Вас Господи Святий!
За вашу щирість, любов, Віру.
 22.03.2017

Який щасливий той весняний ранок,
Коли лелеки прилетіли до гнізда,
Вірні птахи вернулися здалека,
У рідному гнізді кохається сім’я.

Ми можемо лише позаздрити картині,
Вірності шлюбного щасливого одра,
Усе життя живуть в одній родині,
Для неї лише він, для нього лиш вона.

І розуму в маленькій горошині,
Щоб з Вирію вернутись до гнізда.
Любов не загубити у схожості пташиній
З далекої землі аж до гнізда.

Не підмінити материнської любові,
Зозуля не підлетить до гнізда.
За вірність і любов на все готові,
Навіть на смерть віддати то життя.

Ми поучімось їх одному,
У висоту загляньмо їх життя,
У свято повертаються до дому,
У Спасі вилітають звідтіля.

У небо підіймаються високо,
Три рази облітають круг гнізда,
Щоби побачило пташиннне око,
Чи не залишено пташинного крила.

З того дня сонце менше гріє,
Пустою нам стає земля.
І кожен про прожите життя мріє,
Чи прийде і коли нам  ще весна.

Подякуймо ми лише Спасу свому,
Щоб нас не виганяло це життя,
Щоб ми раділи дню святому,
Лелеків, щоб чекали до гнізда.

І до птахів ви будьте милостинні,
І не руйнуйте лелечого гнізда.
На чужім горю не збудуєш щастя нині,
Бо не прийме тебе земля свята.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

Несу кошичок казковий
До церкви святити,
Щоби на Великдень
Родину вгостити

Свяченим яєчком,
Пасочкою з маслом,
Шинкою та сиром,
Смачною ковбаскою.

Куди ми ідемо,
- Чую Писанка питає.
Мабуть, у похід далекий,
Сіль відповідає.

Ні, у гай до річки,
- Перечить Ковбаска.
Йдем до церкви освятитись,
- Втихомирює всіх ПАСКА.

Анастасія Тюльченко,
учениця Підбузької недільної школи

«Чадо Боже»

НЕ РУЙНУЙТЕ 
ЛЕЛЕЧОГО ГНІЗДА

Учителю мій!
Тобі розповім печалі свої і жалі,
Покривджену долю свою Тобі розповім.

До тебе свій погляд зведу,
В очі суворі загляну,
Спокоєм Твоїм огорнусь,
Спокоєм жаданим.

Зупиниться час і тиша настане...
Я і Учитель – ми вдвох...
І раптом думка нежданна прониже єство:

Учителю мій! Хто життя твоє знає?
Хто тернистий Твій шлях осягнув?
Глибину Твоїх мудрих порад
До кінця хто пізнав?

І докір відчую: ти до мене так довго не
йшла,

Ти поради питала не в мене,
І Книгу Життєву гортала сама,
Але ти – біля мене!

Вилікуй, Вчителю, душу мою,
Навчи мене Віри, Надії, Любові.
Терпіти, прощати навчи,
Пошли мені мудрості, Слово!

Любов Тюльченко
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