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Святі отці і вчителі Церкви
про свято Пресвятої Тройці

Святитель Іоан Золотоустий
Знову свято, знову торжество і знову багатодітна і

любляча дітей Церква прикрашається безліччю дітей.
Великі і вищі за всяке людське слово дари, послані
нам сьогодні від чоловіколюбного Бога. Тому всі ми
разом  радіймо із захопленням прославляймо Господа
нашого. Істинно нині великий для нас день і
торжество. Як у зміні днів і пір року одна зміна йде за
іншою, так само і в Церкві свято йде за святом, а одне
відсилає нас до іншого. Нещодавно святкували ми
Хрест, Страждання, Воскресіння, потім Вознесіння
Господа на небо, – а сьогодні, нарешті, дійшли до
самого краю блага, вступили в саму митрополію свят,
досягли плоду обітування Господнього. Багато благ
сходило з неба на землю для роду людського, але таких,
як нині, ніколи не було. Послав Бог, як дощ, манну на
землю і хліб небесний дав людям: бо хліб ангельський
їла людина (Пс. 77, 26). Воістину велич це і достойно
чоловіколюбства Божого. Після цього послав Бог
вогонь, який викрив заблудлий народ юдейський і
пожер жертву від вівтаря (3 Цар. 18, 38). Пішов дощ,
коли всі знемагали від голоду, і приніс велике
плодоріддя. Велике все це і дивне: але сьогоднішнє
набагато більше. Не манна, не вогонь, не дощ
посланий нині, але виливаються дарування Духа.
Принеслися згори хмари не для того, щоб дати
родючість землі, щоб розбудити єство людське,
відтворити плід чеснот Божественного Виноградаря.
І в ту ж мить, прийнявши хоча б краплю від цього
дощу, змінили свою природу, і вся земля раптово
наповнилася Ангелами, – Ангелами не небесними,
але такими, що виявляють у людському тілі чесноти
безплотних сил.

Святитель Григорій Двоєслов
З діянь Апостольських ви, улюблені браття, чули,

що Дух Святий з’явився над  апостолами у вогненних
язиках і дарував їм відання інших мов. Цим чудом Дух
Святий показує не що інше, як те, що Свята Церква,
виповнена тим самим Духом, мала говорити мовами
всіх народів. Ті, що всупереч Богові намагалися
збудувати башту, втратили спільність однієї мови (Бут.
11, 8), а в цих, які покірно боялися Бога, всі мови
приведено до з’єднання. Отак тут смирення заслужило
допомогу, а там гордість – змішування.

Але чому Дух Святий, співвічний Отцеві й Синові,
з’явився у вогні? Чому з’явився у вогні і заразом в
язиках? Чому він являється іноді в голубі, а іноді у
вогні? Чому над Єдинородним Сином Дух Святий
з’явився у вигляді голуба, а над апостолами у вогні
(так що ні на Господа не сходив у вогні, ні над
учениками не з’являвся у вигляді голуба)?
Співвічний Отцеві і Синові Дух Святий з’являється
у вогні тому, що Бог є безтілесний, невимовний і
невидимий вогонь, за свідченням святого апостола
Павла: «Бог наш є вогонь поїдаючий» (Євр. 12, 29).
Бог називається вогнем, бо Він поїдає іржу гріхів.
Про цей вогонь (небесна) Істина говорить: «Я
прийшов кинути вогонь на землю» (Лк. 12, 49), бо
землею названо земні серця, які, завжди маючи в собі
низькі думки, топчуться злими духами.

А Господь посилає вогонь на землю, коли
диханням Святого Духа запалює серця плотських
людей; і земля говорить, коли плотське серце
залишає похоті цього віку і спалахує любов’ю до
Бога. Отже, Дух (Святий) доречно з’явився у вогні,
бо з усякого серця  Ним наповнюваного, Він виганяє
нечутливість холоду і запалює його любов’ю до
вічності. А у вогненних язиках Дух Святий з’явився
тому, що всіх, кого наповняє, Він робить заразом
полум’яними і промовляючими. Вогненні язики
мають учителі віри, бо, проповідуючи про любов до
Бога, вони запалюють серця слухаючих (марне слово

повчаючого, коли воно не може викликати любов). Оце
полум’я вчення відчували з уст Самої Істини ті, що
говорили: «Чи не палало в нас серце наше, як Він
розмовляв з нами в дорозі, і коли виясняв нам Писання»
(Лк. 24, 32)? Адже від вислуханого слова запалюється
дух, зникає холод нечутливості, розум, здіймаючись
до високих бажань, стає чужим для похотей земних; і
обранці Божі ніколи не слухають заповідей небесних
з холодним серцем, але пломеніють до них огнем
внутрішньої любові й ревності до правди.

Блаженний Августин
Отже, ніхто не говори: якщо я одержав Духа Святого,

то чому не говорю різними мовами? Послухайте ще
про це, браття мої, які бажаєте мати спілкування
Святого Духа. Дух наш, що ним ми живемо, називається
душею, і дивіться, що творить душа в тілі. Вона
оживляє всі члени його: очима бачить, вухами чує,
ніздрями нюхає, язиком говорить, руками робить,
ногами ходить. Вона притаманна всім членам, і все
оживляє; вона розливає по всіх членах одне життя, а
роботу виконує через кожний член особливу. Не чує
око, не дивиться вухо, не бачить язик, не говорить ні
вухо, ані око, – але всі вони живуть: живе вухо, живе
язик; дії в них відмінні, а життя в них спільне.

Так і Церква Божа – через одних святих творить чудеса,
через інших проголошує істину; в одних святих охороняє
непорочність, в інших пильнує подружню чистоту, в
одних творить те, в інших – друге. Кожний член Церкви
має властиву собі діяльність, і всі рівно живуть.

Але що душа для тіла людського, те саме Дух Святий
стосовно до Церкви, котра є тіло Христове. Дух Святий
так само діє у всій Церкві, як душа діє в усіх членах
одного тіла. Але глядіть, чого необхідно вам
побоюватися; дивіться, що треба вам пильнувати;
дивіться, чого слід страхатися. Трапляється, що від
живого тіла якийсь член, – рука, наприклад, палець,
або нога відтинається. Чи залишається душа у
відокремленому члені? Доки він у тілі, доти живе; а
відділений від тіла, позбавляється життя. Так і віруюча
людина, доки зостається християнином правовірним,
доти живе в тілі Христовому – в Церкві; а відлучена
від неї духовно вмирає: відлучену залишає Дух Божий.
Отже, якщо бажаєте жити в Дусі Святому,
дотримуйтеся любові, полюбіть істину, пильнуйте
єднання, щоб так досягнути блаженної вічності.

Преподобний Феодор Студит
Оскільки ми маємо такого помічника і Утішителя –

Святого Духа – непереможну силу, великого захисника
і Бога, і підмогу, то не устрашімось і не біймось, браття
мої, погроз ворогів. Не злякаймося наших ворогів –
бісів. Маючи ж своїм помічником самого Бога, з дня на
день мужньо переносімо монаші й ісповідницькі
подвиги. Не біймося облуди диявола, не злякаймось
повсякчасних його нападів і загасімо пожадання плоті,
що обпікають і спалюють дім душі. Бо гріховне
пожадання – це не насолода і радість, а болість і люта
скорб, не веселощі, а божевілля і тяжке збочення. Це
пізнали ті, які впали були в шал плотського пожадання
і любові, а потім покаялись і звернули свою любов до
Бога. А що може бути приємніше і святіше від цієї
Божественної любові? Така людина, хоч і носить тіло,
живе у цьому світі наче безплотна, перебуваючи понад
видимим: в її душі тихо й лагідно ширяться хвилі
благодаті Святого Духа. Але чому плотські пожадання
і любострастя безнастанно нас перемагають і, змінюючи
нас, роблять такими прихильними (до зла), що
припавши долу до землі, до плоті й  крові, ми цілком
віддаляємось від благого Бога?

Святитель Григорій Палама
Уникаймо гніву і стараймося через покаяння

досягнути благодаті і милості Всесвятого Духа. Хто
ворогує з кимось, повинен примиритися й вернутися
до любові, щоб ненависть і ворогування до ближнього
не свідчили проти нього, що він не любить Бога, бо
коли ти не любиш брата свого, якого бачиш, то як
будеш любити Бога, Якого не бачиш (1 Ін. 4, 20)? А
маючи любов один до одного, будемо мати любов
справжню, нелицемірну і покажемо її на ділі, не
дозволяючи собі ані говорити, ані робити, ані навіть
слухати нічого такого, що завдає образи чи шкоди
нашим братам, як і навчив нас улюблений Христовий
Богослов: «Дітки мої, не любімо словом або язиком,
але ділом і правдою» (1 Ін. 3, 18).

Хто потрапив у блуд або перелюб чи в подібну
тілесну нечистоту, нехай покине цю згубну скверну і
очистить себе покаянням, сльозами, постом і
подібним, бо блудників і перелюбників, які не
покаялися, судити буде Бог і осудить на вічні муки,
кажучи: «Хай відійде нечестивий і беззаконний хай
не побачить і не зазнає слави Господньої» (Іс. 55, 7).
Хто краде чи явно грабує і лихварює, нехай більше не
краде, не лихварює і не грабує чужого, а навіть з
власних коштів хай виділяє немаючому. І взагалі
скажу: якщо ви хочете бачити життя і дні добрі та
врятуватися від видимих і невидимих ворогів, а
переважно від бід, спричинюваних начальником зла і
його ангелами, то покиньте всяке зло і чиніть добро.
«Не обманюйте себе, – говорить апостол корінфянам,
– ні розпусники, ні ідолослужителі, ані перелюбники,
ні сквернителі, ані мужеложники, ні малакії, ні лихварі,
ні злодії, ні пияки, ні лихомовці, Царства Божого не
успадкують» (1 Кор. 6, 910). А хто не має спадку в
Бога, той не належить Богові і не має Отцем Бога.

Та ми, брати, уникаймо (благаю) вчинків і слів
неугодних Богові, щоб не вагаючись могли ми назвати
його Отцем, звертаймось до нього в істині, щоб Він
обернувся до нас, очистив нас від усякого гріха і зробив
достойними Своєї Божественної благодаті. Таким бо
чином ми і тепер, і завжди будемо одушевлено
святкувати й духовно справляти справдження
Божественної обітниці – зішестя й перебування серед
людей Всесвятого Духа та здійснення блаженної надії
в Самому Христі, Господеві нашому, Якому належить
слава, честь і поклоніння з безпочатковим його Отцем
і Всесвятим, Милостивим і Животворящим Духом
нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
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Напередодні свята Світлого Христового Воскресіння громадське
формування «Покров» с. Ралівка Самбірського району підготувало
українським воїнамзахисникам, що в зоні АТО, пасхальні дарунки, а саме:
три автомобілі –  броньований УАЗ із потрійною бронею, зроблений руками
майстрів с. Нагірне (Ралівська сільська рада), Фольксваген (Volkswagen) на
платформі позашляховика, бус Крайслер (Chrysler), а також військові форми,
білизну, взуття, продукти харчування, традиційні пасхальні наїдки (паски,
яйця, м’ясні страви та інше). Ці автомобілі, придбані коштом громад с. Ралівка
та Самбірського району, доставлено на дебальцівський плацдарм в с. Піски і
с. Водне.

Перед відправкою на Схід України вся техніка була освячена біля церкви
Вознесіння Господнього с. Ралівка. Чин освячення здійснили священики
Української Православної Церкви Київського Патріархату: настоятель парафій
с. Ралівка Володимир Лернатович, Роман Вовкунович, настоятель парафій
сіл Сприня та Воля Блажівська, Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів),
голова відділу духовнопатріотичного виховання ДрогобицькоСамбірської
єпархії УПЦ КП. На освяченні були присутні жителі села на чолі зі своїм
головою сільської ради Бучком Володимиром.

Після освячення священнослужителі звернулися зі словами благословення
до всіх присутніх та побажали покровцям щасливої дороги й Божої допомоги,
щоб щасливо змогли довести все це до пункту призначення на Схід України.
В кінці голова громадського формування Дмитро Урущак подякував отцям за
службу й теплі слова для українських воїнів, а також розповів присутнім про
організаторів і жертводавців поїздки.

Інформація єпархіального відділу духовнопатріотичного виховання у
зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України

Парафія Святої Тройці м. Борислав ДрогобицькоСамбірської Єпархії Української
Православної Церкви Київського Патріархату, відправила чергову допомогу
українським воїнам до дня найбільшого християнського свята Великодня.
Настоятель отець Олексій разом з парафіянами готували Воїнам Великодні страви.
Діти недільної школи малювали малюнки, писали писанки, також і незабули за
духовну підтримку Воїнів, передавши молитовники для наших захисників і звичайно
кожний парафіянин написав листа з побажаннями, а найголовніше, щоб українські
патріоти повернулись додому живими та з перемогою.

свящ. Олексій Столяр

23 квітня 2015 р. в м. Дрогобич під головуванням архієпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова відбулися єпархіальні збори
духовенства єпархії.

Темою зборів була діяльність ДрогобицькоСамбірської єпархії у
минулому році – її досягнення, та її проблеми, а також шляхи їх вирішення
і шляхи духовного розвитку єпархії.

Метою зборів були досягнення рішень у виконанні всіх обов’язків
духовенством, що до духовного розвитку ДрогобицькоСамбірської єпархії
та її відділів.

На порядку денному стояли питання про щомісячні обов’язкові зібрання
благочинь для обговорення у вигляді рефератів требних чинів та служб, а
також питання ведення служб з однієї богослужбової літератури
видавництва УПЦ КП.

Звітну доповідь виголосив владика Яків у якій розповів про стан справ у
ввіреній йому єпархії та про проведену роботу з будівництвом домового
храму біля єпархіального управління, а також допомогу збройним силам
України. Його високопреосвященство наголосив, щоб духовенство
активніше працювало у вихованні молоді через недільні школи та навчальні
заклади.

На завершення владика попросив священиків наполегливіше ставитись
до своїх обов’язків та надалі в міру можливого допомагати нашій армії.

Пресслужба єпархії

Богослужіння п’ятниці Світлого тижня прикрашене перехідним святкуванням –
вшануванням ікони Божої Матері «Живоносне Джерело». Цього ж дня 17 квітня, з
благословення Високопреосвященійшого Іоасафа, митрополита ІваноФранківського
і Галицького та на запрошення настоятеля прот. Володимира Лернатовича,
архимандрит Паїсій (Кухарчук) очолив святкове богослужіння у храмі Вознесіння
Господнього с. Ралівка Самбірського району Львівської області. 

Архимандрита Паїсія супроводжував духівник монастиря ігумен Софроній
(Ленів).

Його Високопреподобію співслужили: благочинний Самбірського деканату
благочинний прот. Микола Бухній, настоятель прот. Володимир Лернатович та
запрошене духовенство, священики: Василь Бухній, Роман Вовкунович, Богдан
Лернатович, Ярослав Фабіровський, Віталій Новаковський.

Богослужіння прикрашалося дияконським служінням, яке старанно виконував
запрошений диякон Олександр Парейко з м. Кузнецовська (Рівненська єпархія)

В кінці літургії архимандрит Паїсій виголосив проповідь про свято, привітав усіх
присутніх на богослужінні та побажав усім Господнього благословення у ці святкові
Пасхальні дні.

Від імені братії Манявського монастиря архимандрит Паїсій подякував отцю
настоятелю за запрошення, за пастирські молитви та привітав його зі Святом Пасхи
Господньої. В кінці свого слова архимандрит Паїсій побажав отцю Володимиру
міцного здоров’я, духовної радості та благословенних успіхів в пастирському
служінні.

В храмі багаторазово лунали многоліття у спільному виконанні хору та
духовенства, й радість духовна справді наповнювала серця всіх присутніх у храмі,
які в цей день щиро молилися до Воскреслого Спасителя за Українську Церкву і за
її Патріарха.

На завершення, отець Володимир подякував ченцям та духовенству за спільну молитву,
також відзначив подякою жертводавців, які посприяли у святкуванні престольного свята,
подарувавши кожному із них ікону Божої Матері «Живоносне Джерело».

Після літургії, від храму відбувся пасхальний хресний хід до цілющого джерела
«Живоносне Джерело», де було звершено традиційне пасхальне освячення води.
Чин малого освячення води очолив архимандрит Паїсій у співслужінні настоятеля
храму та духовенства, після чого отецьархимандрит на прохання отця Володимира
освятив нововстановлений дзвін на дзвіниці, який був пожертвуваний меценатами
родини Шевців.

Прес-служба єпархії
(за матеріалами сайту Манявського Хресто-Воздвиженського чоловічого

монастиря,
Івано-Франківська єпархія)

Великодні дарунки воїнам АТО

Щорічні збори
Дрогобицько-Самбірської єпархії

Чергова допомога нашим Воїнам

Архимандрит Паїсій очолив богослужіння у
Світлу П’ятницю на Самбірщині в пам’ять
ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»
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Календар квітневих днів рясніє
християнськими святами, які збагачують наші
душі, допомагають розвиватись духовно.

Напередодні Благовіщення учні Чайковицького
НВК передали для воїнів АТО великодні
подарунки. Колектив навчального закладу разом
із школярами зібрали кошти, за які придбали
сімдесят три паски. Місцеві жителі також
залишились небайдужими, бо вклали свою лепту
в цю добру справу.

До школи приносили макаронні вироби, крупи,
чай та власну консервацію, якої так бракує нашим
воїнам. Поділились християни і городовиною:
картоплею, столовим буряком, морквою, цибулею,
часником. Усе зібране місцевий священик Василь
Попович разом із головою учнівського
самоврядування школи Тетяною Пасічник та
бібліотекарем Світланою Михайлівною Пиртик
відвезли до волонтерського центру церкви св. кн.
Володимира УПЦ КП м. Новий Калинів для
передачі за призначенням воїнам АТО.

Своєрідним продовженням квітневих днів стала
Пасха. У це світле свято Христового Воскресіння
сім’ї чайковичан радо відчинили двері своїх осель
для гостей – луганчан. З легкої руки священика
Василя Поповича дев’ятеро дітей знайшли нові
сім’ї на час великодніх канікул. А коли дізнались
про те, що у «Рідному домі» с. Корналовичі
залишилось ще шестеро школярів, то без вагань
вирішили запросити і їх на Великдень. Отож
п’ятнадцять луганчан стали частинкою нашого
села. Ми хочемо від усього серця щиро подякувати
нашим односельчанам, які стали названими
батьками, проявили любов і милосердя.
Прикладом для наслідування стала родина
місцевого православного священика Василя
Поповича, у якій другий дім знайшли для себе
двоє хлопчиків: Кирил та Данило. Отець Василь
показав справжню християнську віру, добро і
любов. Його доброчинну справу продовжили
родини місцевого підприємця Мирона Пасічника,
для Тетяни, дочки його, Настя і Марія стали
справжніми подругами; Іванчак Наталії, яка теж,
не вагаючись, взяла двох дівчаток: Настю і Валю,
у свою християнську родину; Назар і Микита
гостювали у дружній, великій родині Савицьких.
Вчителі Мазур Ігор Михайлович і Василишин
Віктор Володимирович, маючи своїх дітей 
школярів теж зголосились запросити погостювати.
Іван та Руслан стали частинкою їх родин. Відчути

Коли Господь хрестився в Йордані, Дух
Святий з’явився у вигляді голуба. З’явився
не для того, щоб заповнити щось у Ньому,
але щоб символічно вказати на те, чим Він
володіє ,  –  на  незлобивість ,  чистоту й
лагідність. От що символізує голуб. А коли
зібралися апостоли на п’ятдесятий день по
воскресінні Христа,  Дух з’явився їм у
вигляді вогню. З’явився, щоб щось вилучити
з них і щось привнести. Вилучити гріх,
неміч, страх і душевну нечистоту, а дарувати
силу, світло й тепло. Вогонь символічно
означає цю троїчність – силу, світло й тепло.
Ти знаєш, яку силу має вогонь, як він світить
і як гріє. Але, коли говориш про Святого
Духа, бережися, щоб тобі він не уявився
тілесно, а тільки духовно. Отже, мова про
силу духовну,  про св ітло духовне,  про
теплоту духовну. А це – сила волі, світло
розуму й тепло любові.  Цією духовною
зброєю Дух Святий озброїв проти світу
воїнів Христових, котрим Учитель заборонив
будьяку фізичну зброю, навіть ціпок.

Чому вогненне полум’я вилилося на
голови апостолів у вигляді язиків? Тому, що
апостоли повинні були язиком  благовістити
народам благу радісну звістку – Євангеліє
істини й життя, науку покаяння й прощення.
Словом повинні були вчити, словом зціляти,
словом утішати, словом радити й керувати,
словом творити Церкву. Нарешті, словом
захищатися. Бо заповів і напророкував їм
Глава ,  щоб не боялися гонителів  і не
турбувалися, що доведеться відповідати на
судилищах, бо не ви будете говорити, а  Дух
Святий. Та й чи можливо було повідомити
звичайною людською мовою найбільшу й
Святий. Та й чи можливо було повідомити
звичайною людською мовою найбільшу й
найрадіснішу звістку,  що колинебудь
досягала людського вуха, звістку про те, що
Господь з’явився на землю й відкрив людям
ворота безсмертя? Хіба від людини й від
смертної людської природи міг пролитися
цей життєдайний бальзам на мертве тіло
Римської імперії й світу? Ні, ніколи. Тільки
від Духа Божого вогненного, Котрий вустами
святих апостолів розсипав у пітьмі земній
небесні іскри.

Але, о сине людський, невже ніколи не
відчував ти Духа Божого в собі? Бо ж і ти
хрещений Духом, водою й Духом. Невже тебе
ніколи раптом не осявала велика й світла
думка, безмовне слово Духа Святого? Невже
ніколи у твоєму серці раптово, як вітер, не
піднімалася любов до Творця й не закипали
від неї сльози на очах?

Віддайся на волю Божу і дослухайся до
того, що відбувається в душі твоїй, і ти
пізнаєш чудо П’ятидесятниці, що відбулося
з апостолами.

Мир тобі й розрада від Духа Святого.
Святитель Миколай Сербський

Великдень у Чайковичах

дух великодніх свят гості мали нагоду у родинах
Мундура Петра, Мрочка Віталія, Солтиса Ігоря,
Мазура Михайла, Гука Івана.

Діти ходили до Плащаниці, цілуючи рани
Христа, хотіли більше дізнатись про його
дитинство, останні події земного життя Ісуса, про
страсний тиждень, велич Голгофської жертви,
воскресіння Христове. Брали участь у святкових
літургіях, молились у капличках Святителя
Миколая та З’яви Пресвятої Богородиці, брали
участь у гаївках біля церков Преображення
Господнього, Різдва Іоана Хрестителя, Святителя
Миколая, в освяченні великодніх кошичків,
смакували пасками та смачними стравами,
кулінарними шедеврами, якими рясніли столи у
кожній родині.

Цікавою та змістовною була екскурсія у
районний центр, палац Фредра у с. Вишня
Городоцького району біля м. Рудки та церкви св.
кн. Володимира м. Новий Калинів.

Дружня родина школярів провела частинку
свого вільного часу і на природі (у лісі, на березі
річки Дністер), сподобалася їм і дискотека.

Домашній затишок, гостинність, тепло
християнських родин, звичаї та обряди
чайковицької землі повезли наші гості у свої
родини.

Незабутніми були хвилини прощання, бо ніхто
не хотів розлучатись. За ці п’ять днів вони стали
одним цілим, справжньою українською родиною
без поділу на схід і захід.  Мова теж не була
перешкодою у спілкуванні.

Із трепетом у душі діти нашої школи передали
великодні подарунки, придбані на пожертви
православної та католицької громад. Символ свята
– паска та смачні львівські солодощі поїхали на
Луганщину.

Канікули закінчились, але спогади, відчуття
єдиної родини, дух добра і милосердя, любові і
взаєморозуміння залишаться у серцях кожного,
хто був до цього причетний. Зв’язок не перервано,
він продовжується у соціальних мережах,
телефоном. Ми переконані, що наступна зустріч
буде на Луганщині, адже кожна родина одержала
запрошення погостювати. Наперекір усьому
Україна буде єдиною.

Лариса Геннадіївна Трумко,
заступник директора з НВР

с. Чайковичі Самбірського району

Лист  42
ревному читачеві Святого
Письма, на запитання,

чому Дух Святий з’явився
у вигляді вогню
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Місяць травень
8 травня – пам’ять ап. від 70ти Марка. Він

народився в Єрусалимі в домі поблизу
Гефсиманського саду.

Юний Марк після Вознесіння Господнього
став близьким сподвижником апп. Петра і Павла.
Проповідував разом зі святими апостолами. Був
свідком багатьох чудес ап. Павла. Будучи з ним у
Римі, написав Святе Євангеліє для язичників. У
ній Апостол розкриває божественноцарську
могутність Ісуса Христа. Тому і зображується він
на іконах з левом, як символ царської могутності.
За наказом ап. Петра, він проповідує в Єгипті та
засновує тут християнську громаду. Для
утвердження Церкви, засновує духовне училище,
з якого вийшли відомі олександрійські апологети,
учителі та святителі. Св. Марко є
основоположником Олександрійської Церкви,
автором Євангелія і чину Літургії.

11 травня – пам’ять свт. Кирила, єп.
Турівського (XII ст.). Походив зі знатного та
багатого роду. Отримав гарну світську та духовну
освіту. Відмовившись від батьківської спадщини,
став монахом.. За духовне життя та обізнаність у
Слові Божому і церковного уставу, був обраний
на єпископа м. Турів. Написав багато повчань,
настанов, проповідей. Звертався з повчаннями,
інколи і докорами, до монахів, єпископів та князів.
Він повчав: «Я сповіщаю вам Слово Господнє,
читаю вам грамоту Христову, я роздаю Слово
Боже, що краще за золото та дорогоцінне каміння,
більш солодке, ніж мед, і ви, не приходячи у храм,
позбавляєтесь цього, а вас, що приходите у храм,
хвалю і благословляю».

12 травня – пам’ять прп. Амфілохія
Почаївського. Жив цей святий у ХХ столітті.
Зазнав утисків від польської, німецької та
особливо від радянської влади. Він був виселений
з монастиря, жив на цвинтарі, а потім поселився
в селі біля Почаєва. До нього підсилали людей,
які мали його отруїти, але він вижив; мали убити,
але чудесно уникнув смерті. Хотіли ув’язнити, але
сила Божа зберегла його. Ще за життя святий
творив чудеса, які продовжує творити і тепер.
Його мощі перенесли із сільського цвинтаря у
Почаївський монастир, які  знаходяться біля
мощей прп. Іова.

13 травня – пам’ять апостола Якова Зеведеєва.
Він – старший брат ап. Іоана. Яків, Іоан та Петро
– найближчі Христові апостоли. Яків був свідком
багатьох чудес, які зробив Христос, а саме був
присутній при воскресінні дочки Яіра,
Преображенні Господньому на Фаворі, в
Гефсиманському саду та ін.

Після зіслання Святого Духа, святий
проповідував в багатьох країнах. Мученицьки
постраждав за Христа в 44 році.

14 травня – пам’ять пророка Єремії (VI ст. до
Р.Х.). Це один із чотирьох великих пророків
Старого Завіту. Прикликаючи Єремію на
пророцтво, Господь Бог торкнувся його уст та
запевнив, що буде завжди перебувати з ним. Він
пророкував про долю єврейського  та інших
народів. Не терплячи докорів та пересторог, юдеї
вбили пророка.

Цього ж дня Церква вшановує пам’ять свщмч.
Макарія, митрополита Київського (1497 р.). Він
був архімандритом (настоятелем) Свято
Троїцького монастиря у Вільно (нині Вільнюс,
Литва). Собором єпископів нашої Церкви був

Церковний рік
обраний на Київську кафедру (1495 р.). Тоді
київському митрополитові підлягали Литва,
Білорусь, всі українські землі до Чорномор’я.
Святитель багато трудився, відвідував єпархії,
надсилав листи. Під час татарського набігу
святитель Макарій звершував літургію у с.
Стриголове. Мученицьки постраждав за Христа.
Його мощі знаходяться в Києві у патріаршому
СвятоВолодимирівському Соборі.

16 травня – пам’ять прп. Феодосія, ігумена
КиєвоПечерського (1074 р.), сподвижника
Антонія Перського. Завдяки його подвижницькій
праці було був побудований Успенський собор
КиєвоПечерської Лаври.

17 травня – пам’ять мч. Пелагії, діви
Тарсійської (290 р.). Пелагія проживала в Тарсі
(Мала Азія) в багатій знатній поганській родині.
Почувши від знайомих християн про Христа,
увірувала в Нього, і прийняла Святе Хрещення. Її
врода полонила наслідника імператора
Діоклетіана, який умертвив себе мечем через
любов до неї. Мати Пелагії, боячись помсти
імператора, сама привела дочку на суд.

Свята діва на суді твердо визнавала себе
Христовою невістою. Її тіло спалене у мідному
волі. Кістки не зазнали ушкодження, а виточували
пахуче миро. На її могилі був збудуваний храм.

18 травня – пам’ять вмч. Ірини (ІІІ ст.). У
правителя Мегдонії поганина Лікінія була дочка
Пенелопа. Її охрестив апостол Тимофій, учень ап.
Павла, з іменем Ірина (в перекладі з грецької
означає мирна). Ірина переконувала батьків стати
християнами. Одного разу розгніваний батько на
дочку за те що вона не приносить жертви ідолам,
зв’язав її та кинув під копита біжучого табуну
коней. Коні оминули Ірину, а один кінь вхопив
руку батька і вирвав її, а самого почав топтати
копитами. Ірина помолилась і батько в
присутності 300 осіб людей піднявся із землі
неушкодженим та із здоровою рукою.

Лікіній залишив правління містом та посвятив
себе служінню Ісусу Христу. А Ірина почала
проповідувати слово Христа серед поган. Нові
правителі міста часто приводили святу на суд,
піддавали різним тортурам, кидали в рів до змій,
розпилювали залізною пилою. Ірина ж
залишалася стійкою, а сила Божа проявляла чуда,
саму Ірину тримала не ушкодженою.

Споглядаючи чуда і слухаючи святу мученицю,
щораз більше поган ставало християнами, а Ірина
почала звершувати місійні подорожі містами,
навертаючи поган до Христа.

В м. Ефесі Господь Бог сказав їй про її відхід із
земного життя. За містом була печера, куди
увійшла свята мучениця, наказавши своїм друзям
вхід закласти камінням. Через 4 дні друзі
розібрали каміння, але тіла святої Ірини там не
знайшли. Отак після довготривалих мук свята
мирно відійшла до Бога.

18 травня – пам’ять св. прав. Іова
Багатостраждального (20001500 до Р.Х.).
Детальніше про цього святого можна прочитати
в Старому Заповіті в Книзі Іова. Того ж дня
пам’ять прп. Іова Почаївського (1651 р.) –
великого подвижника благочестя та ревнителя
Православ’я.

21 травня – ап. і єв. Іоана Богослова (98117 рр.).
Він спочатку був учнем Іоана Хрестителя. Від
Предтечі він дізнався про Христа і побачив Його.
Іоан Богослов був улюбленим учнем Ісуса Христа.

За свою глибоку змістовну Євангелію св. ап.
Іоан був названий «Богословом». Блаженний
Августин говорить, що св. Іоана Богослова можна
зрівняти з орлом, бо він неначе орел на сонце
звернув око своє, на вічне сонце Божества. Крім
«Апокаліпсиса» і св. Євангелії ап. Іоан написав
три послання, в яких він повчає нас любити Бога
і один одного.

22 травня – перенесення мощей свт. і
чудотворця Миколая з Мир Ликійських (Мала
Азія) в м. Бар (Італія, 1087 р.).  Тоді хрестоносці
терпіли поразки від мусульман та відступали зі
святої землі. Побоюючись, щоб мусульман не
поглумились над нетлінними мощами святого,
хрестоносці і купці взяли їх із собою в Італію.
Тут від них і далі витікає пахуче миро і
здійснюються чуда. Відбуваються чуда і в
напівзруйнованому храмі, де колись служив
святий та спочивали його мощі. Про це твердять
самі мусульмани – турки.

23 травня – блаженної Таїсії (V ст.). Батьки
християни виховали її в глибокому благочесті.
Вона осиротіла юною дівчиною. Успадковане
майно роздавала бідним, а в її домі завжди мали
прихисток подорожуючі монахи та монахині. Від
своєї щедрості Таїсія збідніла матеріально. А
гріховний світ манив юну діву своїми принадами.
Спокусившись, Таїсія почала вести гріховне
життя. Зустрічатись і розмовляти із священиками
та монахами відмовлялась. Тоді монахи вблагали
одного подвижника, Іоана Колова навідати діву
та навернути її до Бога. Таїсія довго відмовлялась
від зустрічі зі старцем. А коли вони таки
зустрілись, то старець, глянувши на неї, почав
плакати, і говорити: «Я плачу, бо ти залишила
свого Нареченого – Господа Ісуса Христа і віддала
себе сатані».

Слова старця настільки вразили її, що тут же
вона почала каятись та залишивши дім без
розпоряджень, пішла за старцем у пустелю.
Молилась Таїсія. Після молитви старець заснув,
але яскраве світло, що сходило з небес, розбудило
його. В цьому світлі преподобний побачив
Ангелів, які возносили душу Таїсії. Підійшовши
до тіла Таїсії, він побачив, що воно вже мертве.
Преподобний віддав хвалу Богу за таку милість
до розкаяної Таїсії.

24 травня – пам’ять рівноапостольних братів
Кирила і Мефодія, просвітителів слов’ян. Їм,
уродженцям м. Солунь із знатного і багатого роду,
– освіта і здібності відкривали світську славу і
велич. Але вони вибрали монаше життя. Знання
слов’янської мови та послух Церкві зробили їх
просвітителями слов’ян. Кирило та Мефодій
написали богослужбові книги та Святе Письмо
на слов’янській мові, а також створили
слов’янську абетку. Їхні труди оцінені
Константинопольською та Римською Церквою, а
особливо слов’янськими Церквами.

28 травня – пам’ять прп. Пахомія Великого
(348 р). Він був поганином і захопився жертовною
любов’ю християн. Ознайомившись ближче з
християнством, охрестився і вибрав монаше
життя у пустелі (Єгипет). Згодом навколо нього
зібралось більше 1000 послідовників і він духовно
ними опікувався. Йому являвся сам Ісус Христос,
а одного разу святий ніс Христа по пустелі під
видом жебрака. Володів даром творення чудес та
прозорливості.

прот. Іван Владика
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У часи правління імператора Діоклетіана у римському
війську був дивний Христів воїн, святий Юрій, родом з
Каппадокії, син християнських батьків. Ще в дитинстві він
втратив батька, якого замучили за сповідання Христа. Мати
ж Юрія переселилася до своєї батьківщини, у Палестину,
де мала багаті володіння.

Святий Юрій відзначався неабиякою красою, мужністю,
і його було поставлено трибуном – начальником війська у
знаменитому військовому полку. Згодом святий перебував
при дворі імператора.

Коли Діоклетіан замислив муками знищити християн.
Довідавшись про це, святий Юрій одразу роздав усе своє
майно убогим і пішов до імператора для захисту християн.
Здивований імператор почав вмовляти св. Юрія відректися
від своїх переконань і принести жертву ідолам, обіцяючи
йому при цьому земну славу. На це святий відповів: «Ніхто
і ніщо не ослабить моєї віри». Почувши сміливу відповідь
імператор наказав своїм охоронцям виштовхнути списами
святого з приміщення, але тверда сталь зігнулася, коли
торкнулася тіла святого, не причинивши йому болю. За це
імператор наказав вкинути святого у в’язницю. Увівши
святого у в’язницю, воїни простягнули його на землі
горілиць, забили йому ноги в колоди і поклали на груди
важкий камінь. Наступного дня Діоклетіан наказав
святого колесувати. Його прив’язали до великого колеса,
яке оберталося, так, що гострі шипи рвали тіло. Святий
через страшну біль взивав до Господа за підтримкою, а
потім затих. Імператор вирішив, що він вже мертвий і
наказав зняти тіло з колеса, а сам пішов в капище, щоб
принести подячну жертву ідолам. В цей час надворі
стемніло, прогримів грім, почулися слова: «Не бійся, Юрію,
Я з тобою» і явився Ангел Господній у вигляді світоносного
юнака, який положив руку на святого мученика і сказав:
«Радуйся!» і святий став здоровим. Присутні, побачивши
таке чудо, увірували в християнського Бога. Два знатних
сановники Анатолій і Протолеон, які були християнами,
відкрито оголосили про це імператору, який наказав відсікти
їм голови. Цариця Олександра також увірувала у Христа,
за що розлючений Діоклітіан хотів її умертвити, але слуга
відвів її в царський палац. Імператор поставив за мету
зломити віру святого і звелів кинути його в яму, засипати
негашеним вапном і закопати живцем. Три дні знаходилось
тіло святого в ямі, а коли відкопали, то він був живим і здоровим. Тоді
імператор звелів бити його воловими жилами – кров змішалася з землею, а
мужній страждалець, укріплений силою Божою, залишався живим і
життєрадісним

Бачачи, що під час тортур слава св. Юрія зросла, Діоклетіан, намагаючись
принизити християнську віру, сказав: «Якщо твій Бог має таку силу, то
воскреси мертвого». На це св. Юрій відповів: «Ти спокушуєш мене, але
ради спасіння народу цього, що побачить силу Христа, Бог мій сотворить
таке чудо». Тоді святого привели до гробниці, де лежав новопреставлений
покійник, і св. Юрій сказав: «Господи! Покажи цьому народу, що Ти Бог
Єдиний на всій землі, нехай люди пізнають Тебе!». І покійник ожив і вийшов
з гробниці. Народ, плачучи від явленого чуда, увірував у Господа.

Але Діоклетіан залишився при своїх переконаннях. Підтвердилися слова
Христа Спасителя у притчі про бідного Лазаря: «Коли Мойсея і пророків
не слухають, то хоч би хто і з мертвих воскрес, не повірять» (Лк. 16, 31).
Розлючений Діоклетіан наказав обезглавити воскреслого слугу Афанасія,
що теж увірував, а св. Юрія кинути у темницю. Подвиг і чудеса святого
тільки збільшили кількість християн, а тому імператор хотів всетаки
змусити святого мученика принести жертву поганським богам.

В останню ніч святий старанно молився Господу, а коли задрімав, йому
явився Сам Господь, Який підняв його Своєю рукою, обняв, поцілував і,
поклавши на його голову вінець, сказав: «Не бійся, а дерзай і сподобишся
Царства зі Мною».

На судилищі імператор запропонував святому Юрію стати
співправителем. Коли мученик відмовився, йому запропонували принести

Радуйся, Юріє,
великий переможче!

жертву поганським богам. Юрій увійшов в божницю, став біля головного
ідола і сказав: «Ісус Христос Бог мій». Ідоли впали і розсипалися. Поганські
жерці почали кричати: «Вели вбити цього чарівника».

Свідком була і цариця Олександра, яка вже перед тим увірувала в Христа.
Тут вона сміливо заявила про це, за що була вбита на місці.

Святому Юрію відсікли голову. Було це в день Пасхи 23 квітня (6 травня)
303 року. Свята Церква називає великомученика Юрія Переможцем не тому,
що він не знав поразок у битвах, а тому, що своєю вірою доказав силу Ісуса
Христа, і з Його підтримкою переміг імператора.

Тіло св. Юрія поховали в місті Ліді. За часів Костянтин Великого там був
збудований храм в честь великомученика, де і помістили нетлінні святі мощі.

Дуже багато чудес сотворив по молитвах віруючих святий Юрій. Серед
них – чудо зі змієм. І на іконах ми найчастіше бачимо святого великомученика
Юрія верхи на коні і списом проколює змія.

Історія розповідає, що біля одного міста був страшний змій, який своїм
подихом умертвляв і пожирав людей. Мешканці міста за вимогою жерців по
черзі водили змієві на поживу своїх дітей. А коли прийшла черга царської
дочки, то і її повели. Всі плакали, а християни молилися за неї. Несподівано,
з’явився на білому коні св. Юрій і сказав дівчині, що він воїн Христа
Спасителя і, вдаривши змія списом, вбив його. Відразу 25 тисяч людей
прийняли святе Хрещення. Біля озера, де був вбитий змій, збудували церкву
в честь Пресвятої Богородиці і святого великомученика Юрія.

Святого Юрія Переможця люблять і шанують віруючі ще з часів Київської Русі.
                                                                                   Володимир Венгрин,

студент 2-го курсу ЛПБА
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Сходження Бога до людей – найбільше діяння Божої любові, Божого
чоловіколюбства, сама радісна звістка для чистих і невимовна подія для нечистих
серцем. Як стовп вогню в самому густому мороці – таке зішестя Бога до людей. А
розповідь цього Божого сходження до людей починається з ангела і Діви, з бесіди
між небесною чистотою і земною чистотою. Коли нечисте серце розмовляє з нечистим
серцем – це війна. Коли нечисте серце розмовляє з чистим серцем – і це війна. І
тільки коли чисте серце розмовляє з чистим серцем, це є радість, мир і  диво.

Архангел Гавриїл – перший Благовісник спасіння людського роду, або чуда Божого;
бо спасіння людське не було б звершене без чуда Божого. Пречиста Діва Марія перша
почула це благовіствування і перша з людських істот затремтіла від страху і радості.
В Її серці відбивалося небо, немов сонце в чистих водах; під серцем Її мав схилити
главу Свою і зодягнутися у плоть Господь, Творець нового і обновитель старого
світу.

Святкували Благовіщеня Пресвятої Богородиці у карпатському селі Ясениця
Замкова. На запрошення настоятеля храму прот. Ярослав Грица  очолив Святкову
Божественну Літургію  благочинний Старосамбірського району прот. Іоан Білик,
співслужили: прот. Степан Бандура, прот. Богдан Малий, прот. Іван Фляк, прот. Василь
Федько, прот, Ярослав Грица, прот. Андрій Клуб, свящ. Іван Білик який прповідував
після прочитаного Євангелія і свящ. Роман Вістак.

Наприкінці Літургії була виголошена проповідь благочинним, який привітав
настоятеля і парафіян і гостей із великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці
і подякував за посильну найактивнішу матеріальну допомогу нашим воїнам в зоні
АТО. Богослужіння  звершилось уставним многоліттям.

Благовіщення – це день благої вістки про те, що знайшлася у всьому світі
людському Діва, так глибоко здатна до послуху і до довіри, що від Неї може
народитися Син Божий. Втілення Сина Божого, з одного боку, – справа Божої любові
і Божої сили; але разом з цим втілення Сина Божого є справа людського спасіння.
Св. Григорій Палама говорить, що Втілення було б так само неможливим без свобідної
людської згоди Божої Матері, як воно було б неможливо без творчої волі Божої.

В Божій Матері ми знаходимо дивну здатність довіритися Богові до кінця, але
здатність ця не природна, не звичайна: таку віру можна в собі викувати подвигом
чистоти серця, подвигом любові до Бога.

Торжественне церковне шанування дня Благовіщення Пресвятої Богородиці
почалося не пізніше IV століття, про що є свідчення у творіннях святителів Афанасія
Великого та Іоанна Золотоустого. Але ікони, що зображують цю подію, з’явилися в

Сьогоднішня неділя, дорогі браття і сестри, присвячена
жінкам – мироносицям, святим праведним Йосифу з Аримафеї
і Никодиму. Також згодується пам’ять святого апостола і
євангеліста Марка, благовірної грузинської цариці Тамари. Чого
нас з вами хоче навчити наша матір Церква в сьогоднішній день.
Вона переносить нас з вами у Велику П’ятницю, коли на Голгофі
добровільно і з любові був розп’ятий Спаситель світу Ісус
Христос, задля нас і задля нашого спасіння. Ми з вами знаємо,
що під час його торжественного входу в Єрусалим, багато людей
вітали Його, вигукуючи: «Осанна!» Люди різні, навіть младенці
зустрічали Ісуса Христа. І під час Його служіння за Ним ходило
багато людей, одні – ізза цікавості, інші – щоб отримати
зцілення. А ще інші – щоб Христос вигнав злих духів. Люди
ходили за Христом з різних мотивів. Одні – щиро, інші –
нещиро. А на Голгофі справді вияснилось, хто був щирий до
Христа і хто Його любив. І хто на Голгофі був?

З апостолів лише Іоан Богослов. Із жінок мироносиць
знаходилась біля Христа Марія Магдалина і Пречиста Мати
Діва Марія. А де решта? А решта застрашились, повтікали, бо
думали, що на тому кінець. Багато людей ходили за Христом
ізза вигоди. Навіть апостоли Яків та Іоан бажали сісти в Царстві
Христа один – праворуч, другий – ліворуч.  Тобто, найближчі
учні не розуміли мети приходу на землю Ісуса Христа. Багато
вважали, що Христос прийшов на землю для того, щоб
визволити ізраїльський народ від римського поневолення, а
відтак Він має стати земним царем. Коли Він стане земним
царем, значить можна біля Нього зайняти якусь поважну посаду.
Христос сказав: «Царство Моє не від світу цього: якби від світу
цього було Царство Моє, то слуги Мої змагалися б за Мене,
щоб Я не був виданий юдеям; але нині Царство Моє не звідси»
(Ін. 19:36).

Причиною того, що та маленька горсточка була вірна
Христові і віддана йому, була їхня любов. Любов ніколи не
розпитує про ідеології. Любов ніколи не вимагає для себе
посади. Не шукає благ світу цього. Вона любить і вона здатна
на страждання. І прикладом цього є жінки мироносиці, святий
праведний Йосиф з Аримафеї та Никодим. Бо Христос
народився, не мав ясел, народився в печері. А коли помер, не
мав власного гробу. І хто йому той гріб пожертвував? Йосиф з
Аримафеї. А він був радником, поважним членом Синедріону,
так, як от би нашої Верховної Ради. То ж була людина багата,
впливова. І дивіться, він не побоявся підійти до Пилата, який
був прокуратором Юдеї. Не побоявся за своє становище,
відкрито виявив свої вірність, відданість і любов до Христа. І
попросив в нього тіла Ісусового. І віддав свій власний гріб.
Купив пахучої олії, плащаницю, заопікувався похороном. Бо
вже закінчувався день (бо Христос помер в третій годині), а з
шостої години в євреїв починалася субота – шабат, а в цей день
невільно було нічого робити. (До речі, євреї хоронять покійників
в той самий день. Бо тут, особливо в нас, в горах, покійник має
лежати дві ночі і все. Най тіло розкладається. Бо то є ніби
передання старців. І ті дві ночі собі так узаконили. Бо не
розуміють, бо не знають, і не мають послуху, до Церкви, до
священнослужителя. Бо вони знають, бо колись хтось так
сказав. А якби ми вчилися так, як треба, то і мудрість би була

Святкування Благовіщення в с. Ясениця-Замкова
Старосамбірського благочиння

Церкві християнській вже в II столітті, ще в Римських катакомбах, наприклад, на
стіні усипальниці святої Прискилли.

Ікони Благовіщення, що символізують початок викуплення роду людського, з
давніх часів по церковному уставу встановляються на царських вратах. Царські
врата зображують вхід в Царство Небесне, а ікона Благовіщення Пресвятої
Богородиці нагадує нам про відчинення для нас раю, так як це священна
найголовніша подія  нашого спасіння.

свящ. Іван Білик

Проповідь в неділю третю після Пасхи, свв. жінок-мироносиць
своя. Але то так до речі і між іншим). І поховали Христа, обвили
його плащаницею, поклали в новий гріб, запечатали каменем. І
на все це дивилися жінки мироносиці.

І ось вдосвіта в перший день тижня, тобто в неділю, напевно
ледьледь показалося світло і вони приходять, а дорогою
міркують між собою, хто відвалить їм камінь? Коли приходять,
а камінь від гробу відвалений, сторожі немає, ангел Господній
оповіщає їм, що Христос Воскрес, не треба шукати живого між
померлими. Марія Магдалина зі стресу біжить до апостолів
Іоана Богослова і Петра. Вони біжать до гробу. Апостол Іоан
біг скоріше, бо був молодший. Ввійшов у гріб і побачив пелени
і увірував. За ним прийшов апостол Петро, як старший
дивуючись тому, що побачив. Прийшли й інші жінки, їм з’явився
ангел і говорить: «Його нема тут – Він воскрес, як сказав» (Мф.
28:6). А відтак воскреслий Христос з’являється жінкам
мироносицям.

Зауважте, цікаво, не апостолам, а жінкам мироносицям.
Жінці. Бо через жінку сталося гріхопадіння. А тут жінка стала
апостолом для апостолів. Євангелістом для євангелістів. Так як
через неї гріхопадіння, через неї і спасіння. Бо Пречита Діва
Марія народила нам Спасителя світу. І євангеліє не каже нам з
вами, що воскреслий Господь з’явився найперше Пречистій Діві
Марії. Але про це каже нам передання Церкви. У церковному
піснеспіві ми чуємо такі слова: «Ангел взивавав благодатній
Чистая Діво радуйся». Ким були жінки мироносиці? І ось деякі
жінки мироносиці, служили Христу із свого майна. Марія
Магдалина, з якої Христос вигнав сім бісів, ходила за Христом.
До них належала Соломія, матір святих апостолів Якова та Іоана.
Йоанна – жінка правителя Хузи. Сусанна, Марфа, Марія, сестри
Лазаря, які теж служили Христові. А як не служити, коли вони
побачили, що Христос воскресив їхнього брата Лазаря. То ж
вони часто приймали Христа, допомагали Йому. Марія сиділа
біля ніг Ісуса, Марфа клопоталася. І Христос сказав: «Марфо!
Марфо! Ти турбуєшся і клопочешся про багато що. А потрібне
тільки одне; Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься
від неї» (Лк. 11:4142). І свята Церква вдячна, кожного року
згадує жінок мироносиць і цих праведних мужів – Йосифа з
Аримафеї і Никодима, таємних учнів, які в скрутний час
показали свою вірність і відданість, бо любили Ісуса.

Скільки жінок і мужчин впродовж історії любили Ісуса, ішли
за ним. Пригадаймо собі рівноапостольну княгиню Ольгу,
згадаймо святу рівноапостольну Ніну, просвітительку Грузії,
благовірну царицю Тамару, Дамбровку Польщі, просвітительку
Людмилу з Богемії і інші, які служили Церкві, служили Христу,
служили своїй сім’ї, своїй родині, своєму народу.

І ось сьогоднішнє свято, дорогі браття і сестри, показує нам
з вами жертовність жінок мироносиць і святих праведних
Йосифа з Никодимом. А тої жертовності серед нас так мало,
так бракує. Бо люди віддаляються від Христа і від Церкви. А
ми повинні служити так, як Христос сказав: «Син Людський не
для того прийшов, щоб Йому служили, а щоб послужити і
віддати душу Свою на спасіння багатьох» (Мф. 20:28). І кожен
із нас повинен служити. Служити Богу через служіння своїм
ближнім тим даром, який ми маємо від Бога. Хто майном, хто
жертвою грошовою, а хто працею біля Церкви. Щоб ми ніколи

не відмовлялися коли нам кажуть: «А треба щось зробити біля
Церкви чи на благо Церкви». Щоб ми не казали, що я не маю
часу, я не маю коли, я зайнятий. А треба все залишити і йти і
служити Богу і Церкві. Бо ми це робимо не для провізорів
церковних, не для священика. А ми робимо для себе. Бо у всі
часи храм тримався на жертовності своїх парафіян. Так воно
було, так воно є, так воно і буде. І коли людина розуміє це, вона
обов’язково послужить Богові і Церкві своїм даром, своїм
здоров‘ям, своїм знанням, своїм майном, своєю майстерністю,
своєю любов’ю. Бо чому немає жертовності? Бо немає вірності,
немає віри, немає любові. Бо все християнство зводиться до
любові. І коли є ця любов, то вона засвідчує вірність і відданість,
яку ми бачимо в сьогоднішній день в жінках мироносицях і в
святих праведних Йосифі з Аримафеї та Никодимі. Навчімося
того, дорогі браття і сестри.

І не будьмо байдужі до Бога, до Церкви, до своїх
християнських обов’язків, до свого стану, в якому перебуваємо.
Будьмо вірні і віддані: жінки своїм чоловікам, своїм дітям. Бо
священик священнодіє у вівтарі, а ви, дорогі матері, в своїх
серцях за дітей. І як тут знову не згадати святу Моніку, матір
блаженного Августина, яка 18 років ходили за своїм сином. І
зрошувала стежки і вірила, що Господь його наверне. І коли
вона про це розказала Амвросію, святителю Медіоланському,
то він сказав, що даремно не пропадають материнські сльози. І
дійсно, блаженний Августин у своїй «Сповіді» завдячує
вихованню і наверненню, своїй матері Моніці.  Бо він став
великим отцем Західної Церкви. А як нам не згадати Анфусу,
матір Іоана Золотоустого, яка залишилася вдовою в 20 років. І
все своє життя присвятила вихованню свого сина Іоана, який в
майбутньому став великим святителем Золотоустим. А як тут
не згадати святу Нону, матір Григорія Богослова. Чи преподобну
Мокрину, бабку Василія Великого, чи матір його Емілію. Бо
здебільшого, кожен священик, який служить Церкві, повинен
завдячувати своїй матері, її молитвам, її вихованню. І ви, дорогі
матері, старайтеся виховувати своїх дітей в Божому страху, вірі,
відданості і любові. Бо ми з вами дуже часто нарікаємо і кажемо:
«Люди не такі. Посадовці не такі. Лікарі не такі. Вчителі,
священики не такі». А вони будуть такими, якими ми їх з вами
виховаємо. І коли батько з матір’ю не виховає в Божому страху,
вірності, відданості, жертовності, любові, ніхто не виховає. Бо
перша школа – це є сім’я. А сім’я – це є мала Церква. І коли
матір священнодіє в серці своєї дитини і дитина бачить, як
моляться батько з матір’ю перед образами, і вона прийде, буде
молитися. І тоді не треба заганяти своїх дітей до Церкви. Вони
підуть не з примусу, вони підуть із любові. Бо ту любов їм
привили ще в дитинстві батько з матір’ю. І чому  ми тепер бачимо
проблему виховання. Та тому, що проблема в нас. Проблема в
батьках, проблема в вихованні. Ми з вами маємо ідеали. Ми
маємо приклади в сьогоднішню неділю. І стараймося
наслідувати ці приклади в своєму житті. Нехай же в цьому нам
допомагає воскреслий Господь за молитвами жінок мироносиць
і святих праведних Йосифа з Аримафеї з Никодимом. Амінь.

прот. Іоан Альмес,
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник проповідей

о. Іоана Альмеса (2011 р.). – Дрогобич, 2013. – Вип. 2 / упор.
С. Пікунець. – С. 98-102)
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 У Ведмежати очі враз стали
вологими. Бувалий у бувальцях боєць
із таким дивним псевдо несподівано
замовк. Обличчя почервоніло, біля
скроні запульсувала жилка, сині очі
дивилися крізь мене. Переконаний,
мене вони не бачили. На екрані його
уяви в той час знову розгорталися
події спекотливого 30 серпня.
Увімкнула ці спогади розмова про
вишиванку, вишиту спеціально для
комбрига 80ї високомобільної
бригади полковника Андрія
Ковальчука.

Трапилася ця подія поблизу села
Побєда між Старобєльськом і
Новоайдаром. Приїхали на світанку.
Сонце було незвично яскравим, а
ранкова тиша повнилася тривожним
передчуттям. Вояки, котрі тут
дислокувалися, поводилися спокійно.
До того часу на село не впав жоден
снаряд.

– Стріляємо тільки в тиру, – ліниво
розповідали вони.

– Раз ми приїхали – чекайте на
артилерійське хрещення, – з іронією
відповідали ми, не маючи навіть
гадки, що ці слова можуть
матеріалізуватися.

А ті дивилися, як ми розкладаємо
військове спорядження та амуніцію,
й дивувалися. Нас екіпірували на всі
сто.

– Ей, ворошиловські стрільці,
навіщо вам бронежилети? –
іронізували вони.

– А й справді, броня має бути на
машині, а не на тілі, – відповідали ми
жартом на жарт і демонстративно
повісили свої бронежилети на броню
бойових машин.

За якусь мить повернувся командир
підрозділу та довів завдання:

– Уночі половина з вас висунеться
на Луганський аеропорт. Хто готовий
– крок уперед!

Усі з 55ти бійців цей крок зробили,
знаючи, що він міг стати кроком у
пекло. Відомо, що 80та бригада
разом із іншими підрозділами
героїчно тримала оборону
Луганського аеропорту. Наскільки
там було гаряче, знала майже вся
Україна завдяки репортажам
тележурналістів. Аеропорт вдавалося
утримувати геройськими зусиллями
воїнів під умілим керівництвом
легендарного комбрига Андрія
Ковальчука. Будучи тяжкопораненим,
він не просто продовжував
командувати, а й вів за собою в атаку
бійців. Утримання цього
стратегічного об’єкта стало таким же
символом доблесті українського
війська, як і оборона Донецького
аеропорту.

Знаючи, що нас там чекає, я
запропонував, щоби першими пішли
на завдання досвідчені бійці. Мій
колега Богдан Ковальчин на псевдо
«FM» навіть образився. І не тільки
він. Усі були сповнені духом
патріотизму. Та все ж половині із нас
довелося залишитися.

Готуючись до завдання, ми
розуміли, що бронежилети нам мало
чим допоможуть. І тоді я відкрив
рюкзак…

***
Тривожні совісті докори,
О Милосердний, відверни;
Ти бачиш покаяння сльози, –
Ти в суд зі мною не ввійди.

Ти Всемогутній – я ж безсильна,
Ти світу Цар – убога я,
Безсмертний Ти, а я є тлінна,
Ти Вічний Бог, а я слуга.

О, дай, щоб вірою святою
Розсіять пристрасті могла.
Щоб завжди з щирою душею
Добро робила і прощала я.

Щоб світлий промінець надії
Мені у серце проникав.
Щоби мене на добрі вчинки
Він повсякчасно надихав.

***
Ангелхоронитель Богом
Даний кожному із нас.
Щоб стояв Він на сторожі
 В кожний день і кожний час.

Він охороняє ревно
Від нещастя та біди,
Він за серце наше б’ється
З підступами сатани.

Ми ж похристиянськи живімо,
Вірно Бога все любім,
Щоб наш Ангелохоронець
Завжди над злом перемагав!

А колись, у страшну хвилю,
Як Судця праведний прийде,
Ангел Божий нас сміливо
По правиці проведе.

***
Молись, дитя: сумніву камінь
Грудей твоїх не тяготить.
Молитви тої чистий промінь
Любов’ю Божою горить.

Молись, дитя: тебе почує
Творець Вселенної завжди,
І краплі сліз Він порахує,
Любов’ю відповість тобі.

Можливо, Ангелхоронитель
Усі ці сльози забере.
І їх в надзоряну обитель
 До Бога радо занесе.

Молись, дитя: кріпись з роками!
Дай, Боже, й на старості літ
Такими ж світлими очима
Дивитися на Божий світ!

Але, якщо життя закрутить
Тебе у вирі лиха й біди,
Навчить тебе все нарікати,
Любов і віру погасить.

Припади із гіркими сльозами,
Христа підніжок обійми:
Ти примиришся з небесами,
З самим собою і з людьми.

І знову тоді з піднебесся
Твій Ангел до Тебе зійде,
Й за тебе, голову схиливши,
Молитву Богу вознесе.

Ірина Щербан,
дяк храму Собору Пресвятої

Богородиці
с. Бусовисько

Старосамбірського благочиння

«Вишиваний бронежилет» для комбрига
Невигадана історія бійця на псевдо Ведмежа про те, що сильніше

від російських «Смерчів».

– Ведмежа, що ти там шукаєш? –
перепитували хлопці.

Коли я витягнув вишиванки, вони
і здивувалися, й зраділи водночас. На
війні сприйняття загострене. Хлопці
відразу ж відчули силу цього
оберегу. Одягнули вишиванки тільки
ті, котрі йшли на завдання. Майже
фізично ми відчули, як мужність і
віра в перемогу вливаються в
кожного з нас. Ми спонтанно почали
гуртуватися в молитві, щоб
звільнити душі від тривог та
запросити світлі спогади.

Нас розбудили о четвертій годині
ранку. Не встигли розрухатися, як
побачили над головами снаряди від
«Смерчу». Видно, російський
безпілотник засік, і їхні артилеристи
отримали команду знищити нас.
Зоряне небо затягнулося пеленою
пилюки та диму від вибухів. Касети
рвалися якихось 70 метрів від того
місця, де були ми. А ми вросли в
землю й чули, як машини приймали
на себе осколки. Незліченна
кількість осколків пролітала над
нашими головами та тілами. Та в той
момент задзвонив телефон.

Телефонував мій добрий
знайомий отець Іван зі Львова,
котрого в той час не брав сон.

– У мене таке відчуття, що ви в
небезпеці, – чув я в слухавці.

– Отче, перед нами земля горить.
Просимо вашої молитви, – сказав я і
вимкнув телефон.

Складалося враження, що час
розтягнувся ще більше, ніж у
кабінеті дантиста, і цьому пеклу не
буде кінця. Насправді за кілька
хвилин усе стихло, сутінки зникли,
немовби втекли, налякавшись
снарядів, серпневе сонце
піднімалося ізза горизонту,
ковзаючи своїм промінням по
візерунках наших вишиванок, ніби
намагаючись прочитати ті молитви,
що закодували в них наші матері та
кохані. Сама природа дивувалася
силі цих молитов, бо завдяки їм усі
ми залишилися живими та
неушкодженими.

Знову задзвонив телефон, і в
слухавці було чути голос отця Івана:

– Хлопці, ви живі?
– Так, отче, ваші молитви почув

Бог і врятував нас.
Ми стояли у вишиванках і думали,

що вони – не прості обереги. Вони,
немов Ісусова плащаниця,
оберігають воїнів, які захищають
рідну землю.

Пізніше ми не раз одягали ці
вишиванки, ідучи на бойові завдання
з упевненістю, що повернемося
живими. І поверталися.
Надзвичайною хоробрістю
відзначилися наші краяни: Андрій
Гавецький, Богдан Ковальчин,
Дмитро Вовк, Сергій Самець, Тарас
Слив’як та інші. На жаль, відійшов
у кращі світи Степан Бродяк –
справжній герой, який своїм тілом
врятував трьох інших бійців. Слава
живим героям і вічна пам’ять
загиблим!

Після такої сповіді Ведмежати ми
взяли із собою вишиванку, вишиту
чудовою майстринею Ромою, та
унікальні ікони, написані на старому
гонті із храму св. Юра відомим
художникомреставратором Левком
Скопом, і поїхали освячувати їх у
резиденцію владики Дрогобицько
Самбірської єпархії УПЦ КП. Сила,
що виходила з ікон, відчувалася
майже фізично, бо сам гонт храму
десятиліттями, якщо не століттями,
вбирав у себе молитви. Та й,
працюючи над іконами, художник
Скоп навіть не допускав думки про
якийсь заробіток. Він намагався
стати провідником духу, що сходить
із небес. Щоправда, Лев Скоп
проводить численні аукціони з
продажу таких ікон, але жодної
копійки не бере собі. Всі виручені
гроші спрямовує на підтримку армії.

Коли приїхали в резиденцію,
перед єпископом постав не
спецпризначенець на псевдо
Ведмежа, а голова ГО
«Всеукраїнське об’єднання
учасників АТО», депутат районної
ради Микола Кобільник. Та коли
Кобільник почав розповідати
владиці про легендарного комбрига
Андрія Ковальчука, для якого
призначений цей «вишиваний
бронежилет», і про героїв
десантників, яким повезе на
передову ікони, у синіх очах
Ведмежати знову запалав вогонь. Це
не пройшло повз увагу єпископа.
Тому після освячення він просто
обняв бійця, немов свого духовного
брата.

Днями цей безцінний вантаж
відправиться на схід.

Іван Швед
(Франковий край: газета

Дрогобицької районної ради. – 3
квітня 2015 р. / http://

frankovyjkraj.info/persha/pravdi-
sluzhyty-persha-17.html)
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26 квітня 2015 року на 87 році життя відійшов у вічність
колишній клірик ДрогобицькоСамбірської єпархії
священнопротоієрей Йосиф Паращак.

Зупинилось серце вірного священнослужителя Святої
Православної Церкви, ревного проповідника Слова Божого,
колишнього духівника Самбірського благочиння, який
понад півстоліття присвятив себе служінню Богу і Церкві.

У неділю 26 квітня у домі спочилого собором
духовенства був відслужений парастас, який очолив
Самбірський благочинний декан Микола Бухній.

Наступного дня 27 квітня о 11 годині на подвір’ї біля
дому відбулось прощання з тілом спочилого отця Йосифа.
У присутності духовенства, сім’ї та родини прощальне
слово виголосив священик Михайло Бачинський,
настоятель парафії сіл Сіде й Містковичі Самбірського
благочиння, який розповів присутнім коротку біографію
новопреставленого священнопротоієрея Йосифа Паращака.
Після прощання тіло спочилого було перенесено до храму
Святої Трійці м. Самбір де ввечері відслужено парастас.

У святому храмі тіло покійного перебувало цілу ніч, над
яким безперестанно читалось Святе Євангеліє.

Наступного дня 28 квітня о 10 годині розпочалась
Божествення Літургія з чином ієрейського похорону, яку
очолив архиєпископ Дрогобицький і Самбірський Яків у
співслужінні секретаря єпархії священика Андрія Безушка,
Самбірського благочинного Миколая Бухнія та духовенства
Київського Патріархату і УАПЦ.

Після літургії архиєпископ Яків звернувся зі словом до
всіх присутніх, у якому тепло висловив щире співчуття
сім’ї, рідним та близьким спочилого, особливо дружині
Анні, з якою покійний прожив 58 років. У своєму слові
владика розповів про нелегке священниче служіння отця
Йосифа, яке він  непосильно ніс все своє життя.

Після прощання у храмі труну з тілом
новопредставленого отця Йосифа тричі пронесли навколо
храму.

Тіло покійного отця Йосифа на прохання родини
поховано на місцевому кладовищі м. Самбора.

За час свого довгого пастирського служіння на ниві
Христовій отець Йосиф Паращак проявив себе як вірний
Богові і Церкві священнослужитель, ревний пастир,
люблячий батько двох дітей, турботливий дідусь своїх
онуків, лагідний наставник, мудрий духівник, хороший
співрозмовник, добрий сусід, який старався допомогти
всім, хто цього потребував. Всіляко старався внести свою
лепту у розбудову Української Православної церкви
Київського Патріархату, за що був нагороджений
церковними нагородами.

 Нехай же Господь наш Ісус Христос, Пастероначальник,
що Воскрес із мертвих, упокоїть душу спочилого раба
Божого, новопредставленого священнопротоієрея Йософа
у Царстві Своїм, де немає ні хвороби,ні печалі,ні зітхання,
а життя безкінечне.

 Пам’ять його з роду в рід! Вічна йому пам’ять!

ПОХОРОН НОВОПРЕДСТАВЛЕНОГО СВЯЩЕНОПРОТОІЄРЕЯ ЙОСИФА ПАРАЩАКА

5 квітня 2015 року
виповнилося 50 років
протоієрею Ярославу Заньку,
настоятелю храму Собору Іоана
Хрестителя, с. Коти,
Яворівського рну. У світлу
середу 15го квітня на
запрошення настоятеля до
храму прибули священики
щоби відслужити святкову
Божественну Літургію і
привітати ювіляра. Очолив
Богослуження благочинний

Яворівського благочиння прот.Володимир Дадак благочиннимі священиків району,
також привітати свого священикасусіда приїхали священики з УАПЦ на чолі з прот.
Тарасом Піджарком, благочинним Яворівського рну УАПЦ. Після закінчення літургії
прот. Володимир Дадак звернувся зі словами привітання, а також вручив прот.
Ярославу Заньку відзнаку Святійшого Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни
Філарета, орден святителя Миколая Чудотворця.

Коротка біографія отця Йосифа
Паращака

Священнопротоієрей Йосиф Паращак
народився 18 лютого 1929 року в с.
Нагуєвичі Дрогобицького району
Львівської області. Ще малим
прислуговував у місцевій церкві, допомагав
дякувати.

Одружився в 1957 році і в цьому ж році
поступив на навчання до Волинської
духовної семінарії, яку закінчив у 1961 році.

Після закінчення навчання був
призначений настоятелем церкви с.
Раково Старосамбірського району, де
прослужив до 1964 року.

В цьому ж році призначений
настоятелем церкви с. Стар’ява
Старосамбірського району, де прослужив
до 1969 року.

В цьому ж році був призначений
священиком церкви Різдва Пресвятої
Богородиці м. Самбір, одночасно духовно
обслуговував парафію с. Ралівка.

У 1980 році призначається священиком
церкви Святої Трійці м. Дрогобич, де
прослужив 10 років.

У часи релігійного протистояння на Західній Україні в 90-х роках минулого
століття, залишився вірним Святій Христовій Православній Церкві.

Останні парафії, на яких служив отець Йосиф, були села: Сприня (1990-
2010 рр.) та Воля Блажівська (1992-2005 рр.) Самбірського району.

За ревне і віддане служіння Церкві Православній нагороджений найвищими
священичими нагородами: митрою та правом носіння другого хреста з оздобами.

У лютому 2015 року за заслуги у відродженні Української Православної
Церкви в Україні, за ревне багаторічне служіння в Дрогобицько-Самбірській
єпархії був нагороджений орденом Покрова Пресвятої Богородиці.

26 квітня 2015 року у Неділю 3-тю після Пасхи, свв. жон-мироносиць, отець
Йосиф Паращак відійшов у вічність.

Прес-служба єпархії

Вітання
Ювілей – це не просто свято
Це здобутки всіх років в

житті
Тож хай у Вас їх ще буде

багато
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток і

добро
Серце радість і любов

зігріває
Друзі і рідні дарують тепло!
Многих і благословенних

років життя!
Прес-служба єпархії
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