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ОСВЯЧЕННЯ МЕДИЧНОГО АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ
БІЙЦІВ АТО З ПОЛКУ«АЗОВ»

На зборах духовенства перед
Воскресінням Христовим звернувся
до служителів п. Володимир Боднар
із проханням, щоб придбати
санітарний автомобіль для полку
Азов, бо під час наступу бойовиків
на Широкіне було втрачено багато
техніки. І всі священики
одноголосно підтримали це
прохання. Також було письмове
звернення Ігоря Роздобудько
(позивний Пєчкін) заступник
начальника медичної служби ОЗСП
Національної гвардії «Азов»
Благочинному Іоану Білику,
духівництву та мирянам
Старосамбірського району.

Шановні друзі!
Медична служба полку «Азов»

просить вашого сприяння у
придбанні автомобіля марки
«Фольксваген» моделі
«Транспортер Т4» для потреб
медичної служби полку, зокрема для
медичного обслуговування бійців у
зоні антитерористичної операції.

На прохання зголосилися
парафіяни та священники, кожен
прагнув пожертвувати,  щоб
підтримати наших воїнів. Бажання
зберегти людські життя об’єднало
всіх вірян.

Благочинний прот. Іоан Білик
порадившись із азовцем
Старосамбірщини Володимиром

Боднаром почали пошук військового
медичного автомобіля. Така машина
на передовій справді необхідна. На
її долю ляже доставка поранених із
поля бою до мед закладу чи
реанімобіля.

У четверту неділю після Пасхи
благочинний прот. Іоан Білик, прот.
Ярослав Грица, прот. Богдан
Лернатович, прот. Дмитро
Яворський, прот. Ігор Дудик, свящ.

Іван Білик та свящ. Василь
Мушинський у м. Старий Самбір
біля храму свт. Миколая освятили
придбаний автомобіль, окропили
свяченою водою і прапор
батальйону Азов. Звернувся із
повчальним словом до парафіян о.
Ярослав де наголосив, що іде війна
на сході України проти агресора і ми
не повинні буди байдужими, а також
брати участь у цій боротьбі проти

ворога допомагаючи один одному як
матеріально так і духовно, бо в
єдності сила народу і перемога.
Також благочинний прот. Іоан
подякував парафіянам і всім
парафіям району за жертовність,
окрема подяка братам Михаїлу та
Миколаю Гагаловичам, які пригнали
авто з Німеччини та внесли свою
фінансову лепту в оплату і ще
підприємець Тарас Фляк, який
займався покраскою авто.

 У свою чергу лікар полку Азов
Володимир Боднар подякував за цей
подарунок і сказав, – краще б це
автомобіль не знадобився, для чого він
призначений. І зізнався, що як він, так
і бійці відчувають себе в безпеці
завдяки щоденним молитвам о. Івана,
який вже довгий час скріпляє їх у вірі
й надії. Це не перша допомога бійцям
батальйону Азов, від початку війни
допомагає православна громада
району фінансами, ліками, одежею,
обмундируванням і молитвою. Тому
вони вірять, що й освячений
автомобіль минатимуть ворожі кулі та
він спасе життя багатьом солдатам.
Парафіяни зі слізьми на очах та вірою
у серці на світлу перемогу
відправляли санітарну машину на
схід. Священнослужителі
благословили бійців на щасливу
дорогу.

свящ. Іван Білик

ДЛЯ ВОЇНІВ АТО І МЕШКАНЦЯМ КРАМАТОРСЬКА
ДОПРАВИЛИ ЧЕРГОВУ ПАРТІЮ ДОПОМОГИ

Наприкінці травня секретар Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви КП протоієрей Андрій Безушко
та керівник відділу духовно-патріотичного виховання у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях протоієрей
Ярослав Фабіровський перебували у складі військового підрозділу
з Львівщини, що дислокований у місті Краматорськ Донецької
області, над яким духовно опікується єпархія.

 Представники єпархій укотре привезли гуманітарну
благодійну допомогу воїнам Збройних Сил України,
добровольчих батальйонів і надають душпастирську опіку.

Під час перебування у
Краматорську священики щодня
звершують ранкові та вечірні
молитви у каплиці, що змонтована з
військового намету та облаштована
для належного звершення
богослужіння у польових умовах.

За час проведення АТО єпархія
передала українським воїнам
тепловізори, біноклі для
десантників, продукти харчування
і теплу військову форму, цифрові
тюнери Т2 (на 32 канали) для
перегляду телепередач, машинки
для стрижки волосся, інструменти
для ремонту автомобільної
техніки, мийні засоби, засобами
гігієни, білизну, взуття, набори
ріжково-накидних ключів для
ремонту бойової техніки у дорозі,
теплий одяг, теплу білизну,
рукавиці, в’язані шапки, теплі
шкарпетки, підстилки для взуття,
проти-відламкові окуляри для
льотчиків вертольотів Мі-8,
нагрівальні апарати побутові для
обігріву солдат, бронежилети,
каски,  поліетиленову плівку для
бандажів, продукти харчування,

консервації, солодощі, фрукти, молитовники для воїнів, натільні
хрестики, іконки, ладанки а також листи для солдат від вихованців
недільних парафіяльних шкіл та багато ін.

Також передано три автомобілі – броньований “УАЗ” із потрійною
бронею, зроблений руками майстрів села Нагірне (Ралівська сільська
рада), “Фольксваген” на платформі позашляховика, бус “Крайслер”.

Окрім одягу та харчів цього разу священнослужителі повезли
україномовну літературу львівських видавців, що надав департамент
інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Львівської
обласної державної адміністрації. Книги передали у місцеві школи, для
переселенців і українських воїнів.

За матеріалами сайту:http://www.loda.gov.ua/news?id=16842
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HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
«Історія – вчителька життя» (Historia est

magistra vitae) (Цицерон). Сторінки історії
України часто-густо писались та на жаль і тепер
пишуться кров’ю її громадян. Історія вчить
пам’ятати і шанувати борців за волю і долю
Батьківщини та всіх невинно вбитих у часи
лихоліть.  Історія закликає пам’ятати і прощати.

8 травня вперше в історії України на
державному рівні відзначається  День пам’яті та
примирення. Разом із європейськими
цивілізованими країнами розпочалась нова
традиція святкування Дня Перемоги і завершення
Другої світової війни. Це – дух пам’яті та
примирення, а не демонстрація військової сили
та зброї, від якої на жаль гинули та продовжують
гинути люди, як військові, так і мирне населення.

Численна жидачівська громада відзначила
День пам’яті та примирення. Зібрались
представники духовенства, міської та районної
влади, громадських організацій, волонтери,
учнівська молодь, ветерани війни, учасники
визвольних рухів, учасники АТО, небайдужі
мешканці міста та гості Жидачева – учасники
паломницького маршруту велопробігу «Духовні
святині – Богу та Світу». Особливо приємно було
спостерігати, як першими до пам’ятного знаку на
Алеї Героїв та Братської могили вшанувати
пам’ять героїв прийшли найменші мешканці
міста – вихованці дитсадків. Поминальною
молитвою відспівали похованих на Братській
могилі на площі Свободи, де освятили хрест і
відслужили панахиду та спільною пішою ходою
вирушили до Меморіалу борцям за волю України,

 На Замковій горі після панахиди відбулося
громадське поминальне віче. Міський голова м.

15 травня 2015 р. в селі Сторона відбулась подія історичного значення –
встановлення на будинку Сторонянської СЗШ І-ІІ ст. меморіальної дошки пам’яті
Терентію Піхоцькому. Цей задум втілився в життя завдяки племіннику Терентія
Піхоцького – Петрущака М.Я. та «Товариства Відродження», яке активно діє в с.
Сторона. Меценатами виготовлення меморіальної дошки є Петрущак М. Я. та
православна і греко-католицька громада с. Сторона. Також велику пошуково-
дослідницьку роботу провів вчитель історії Сторонянської СЗШ Андрій Левицький
навколо постаті Т. Піхоцького.

На ці урочистості були запрошені священики о. Федір Гудзар і о. Тарас Сенюра,
ветерани ОУН-УПА, воїни АТО, представники Дрогобицької РДА на чолі з
Михайлом Сікорою.

Сам Господь благословив цю визначну подію, здавалось небеса раділи,
посилаючи час від часу промені сонця, ніби освячуючи це дійство...

Всечесні отці прочитали молитву, освятили пам’ятну дошку, відправили панахиду
на могилі воїнів ОУН-УПА і звернулися з проповіддю, наповненою глибоким
змістом, великою мудрістю, повчанням, патріотизмом. Педколектив, директор школи
Мицак І.М. і учні школи підготували патріотичний захід на честь Великого Героя.
Виступи всіх присутніх гостей були на високому патріотичному рівні.

За що ж удостоївся такої слави Т. Піхоцький? Терентій Васильович Піхоцький
народився в бідній селянській родині в с. Сторона в 1912 р. Був зразковим учнем.
Вивчив напам’ять Шевченків «Кобзар». Будучи юнаком, ввійшов в «п’ятірку»
Дрогобицької бойової управи УВО під псевдо «Оса». Став окружним провідником
ОУН. Визначний, відважний, заслужений будівничий нової України, прославлений
в численних боях проти німецьких та більшовицьких окупантів. Повний особистої
відваги, палкий патріот і вірний син свого народу. Загинув у бою з військами НКВС
в жовтні 1944р. в с. Опака, знищивши при цьому кількох ворожих офіцерів.

Допоки ми живі – житиме пам’ять про наших героїв. Терентій Піхоцький щодня
зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів та нагадуватиме кожному з нас, що
він поклав своє життя за кращу долю України. Підносячи велич подвигу
Т. Піхоцького, о. Ф. Гудзар сказав словами Євангелія: «Немає більшої любові, як
віддати життя своє за друзів». Дійсно це так, бо діяльність і подвиг Т. Піхоцького
надихає і сьогодні. Адже велика кількість патріотично настроєних сторонян є в
АТО, які захищають рідну землю, відстоюють правду, справедливість, свободу.
Велика слава, честь їм і хвала!

Це велике дійство об’єднало представників від різних поколінь від
першокласників до ветеранів ОУН-УПА і, мабуть, не дивно, що відбувалось в день,
коли весь світ святкує День родини. А нам так треба бути родинними, не байдужими.
До єдності закликав великий пророк Тарас Шевченко. Нехай стануть дороговказом
слова молитви для кожного з нас: «В єдності – сила народу! Боже, нам єдність
подай...». Сьогодні як ніколи нам треба вершити історію, вивчати її сторінки,
примножувати, досліджувати, вести пошукову роботу, виховувати молоде покоління
на подвигах славних героїв. Пам’ятаймо наказ Великого Кобзаря:

Встановлення меморіальної дошки
пам’яті Терентія Піхоцького в селі Сторона

Жидачева Володимир Левко пригадав героїзм
патріотів, котрі не боялися у часи Другої світової
війни і не бояться зараз віддати своє життя за мирне
українське небо, і закликав завжди пам’ятати їхній
подвиг. Про жахливі часи минулих воєн, про
необхідність єдності українського народу для
нашої перемоги говорили голова районної ради
Ігор Кос й голова Жидачівської РДА Олександр
Пітула, котрий також відзначив грамотами
ветеранів Другої світової та учасників АТО.

До присутніх звернулися ветеран війни Василь
Люсак, голова Районного братства УПА Василь
Устрицький, учасник антитерористичної операції
на сході України Тарас Стефанів. Героїзм
патріотів оспівали у віршах та піснях вихованці

й керівники гуртків міського Будинку культури
«Папірник», Центру творчості для дітей та молоді
та Народний гурт «Галичани». Віче завершилося
виконанням Державного Гімну України.

У День пам’яті і примирення потрібно
спільною молитвою просити в Господа для
нашого народу і для всього людства благодать
правдивого примирення – найперше з Ним, з
Господом, а через Нього також між усіма
ворогуючими сторонами, щоб проживаючи в мирі
та єдності  ми змогли побудувати краще майбутнє
для наступних поколінь нашої держави України,
Європи та світу. Божого нам благословення та
миру для України і кожної держави світу!

прот. Іван Бойчин

Свою Україну любіть.
Любіть її во время люте,
В останню тяжкую минуту,
За неї Господа моліть.

Марія Кундик,
парафіянка церкви свт. Миколая Чудотворця в с. Сторона
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Лист  48
православному

учневі, на питання,
чому в

православних нема
свого папи

Є в православних свій «папа»,
більший за всіх пап і патріархів на
світі. Він був від початку й буде до
кінця часів. Це той «папа», Якого
прикликали всі апостоли Христові,
– Дух Святий, Дух мудрості й
розуму, Дух розради й сили Божої.
Він – правдивий Папа Церкви
Христової від початку й до кінця
віків, без змін і перемін, без дискусій
і виборів, без попередників і
спадкоємців. А те, що апостоли
визнавали Духа Святого своїм
Верховним Главою, ми докладно
знаємо з документа, написаного
їхньою рукою.

На Першому Соборі в Єрусалимі
апостоли записали свої знамениті
слова: угодно Святому Духу й нам
(Діян. 15: 28). Перед кожним
собором вони Йому молилися, Його
кликали, Йому безумовно корилися.
Чи не так роблять і донині
архіпастирі Церкви Православної?
Напередодні кожного собору вони
звертаються насамперед до свого
безгрішного Папи – Духу Святого.
Зі страхом і трепетом прикликають
Його благословення на всяку справу
й безумовно коряться Йому. І не
тільки церковні глави, але й глави
православних держав, міністри,
народні обранці починали з молитви
до Духа Святого й коряться Йому. І
не тільки церковні глави, але й глави
православних держав, міністри,
народні обранці починали з молитви
до Духа Святого й тільки потім
відкривали соборну раду. Так само
робили й роблять шкільні вчителі:
на початку навчального року вони
йдуть зі своїми учнями помолитися
до Святого Духа. І всеблагий,
всемогутній і всевідаючий Дух
Святий усім керує, все зміцнює, все
надихає – і Церкву, і державу, і
освіту. І керує всім не силоміць, як
земні диктатори, але, як батько, –
мудрістю й любов’ю.

Вам відомо, що грецьке слово
«папа» у перекладі значить
«батько». Отже, у самому прямому
історичному й моральному
значенні Дух Святий – наш Отець,
наш Папа.  А для чого тоді
Православній Церкві ще один
отець, папа?  Чи не застеріг нас
Сам Господь Ісус Христос проти
земних «пап»,  «отців»?
Дев’ятнадцять сторіч тому Він
заповів  нам: і отцем собі не
називайте нікого на землі, бо один
у вас Отець, Той, що на небі (Мт.
23: 9).

Мир Вам і здоров’я від Бога.
святитель Миколай

Сербський

Нещожавно у рамках нагород-
ження бійців Добровольчого
Українського Корпусу “Правий
сектор” голова райдержадмі-
ністрації Максим Лісогор мав
зустріч із архієпископом Дрого-
бицьким і Самбірським УПЦ КП
владикою Яковом.

Владика привітав Максима
Лісогора з призначенням на посаду
очільника Дрогобицького району та
вручив у дар ікону. У вітальному
слові архієпископ зауважив, що цей
важливий пост є почесною, але
важкою і відповідальною місією.
Стати на чолі складного регіону у
цей непростий час, коли наша
держава зазнала агресії від свого
близького сусіда,  є великим
випробуванням. Владика Яків
благословив голову райдерж-
адміністрації бути мудрим і
справедливим керівником, з усією
самовіддачею, професіоналізмом та
патріотизмом виконувати свою
працю.

Голова райдержадміністрації
Максим Лісогор у відповідь
подякував та сказав, що повністю
усвідомлює всю вагу покладених на
нього державою завдань та у свою
чергу має намір покладатися на
добру пораду та підтримку
шанованих людей краю, у тому
числі, церковних очільників.

Після цього в райдерж-
адміністрації відбулася символічна
і хвилююча подія. Голова
райдержадміністрації Максим
Лісогор зустрівся з українськими
героями — бійцями Добровольчого
Українського Корпусу “Правий
сектор”.

Вітаючи вояків, Максим Лісогор
наголосив, що вони роблять велику
і святу справу — мужньо і
безстрашно захищають Україну від

ВЛАДИКА ЯКІВ БЛАГОСЛОВИВ МАКСИМА ЛІСОГОРА
НА ПЛІДНУ ПРАЦЮ В ІМ’Я УКРАЇНИ ТА ВІДЗНАЧИВ

НАГОРОДАМИ ВОЇНІВ ДУК “ПРАВИЙ СЕКТОР”

ворога. Голова райдержадміністрації
запевнив бійців у своїй повній
підтримці, зазначивши, що сьогодні
потрібно не обіцяти, а робити,
допомагати у конкретних справах і
проблемах, які мають нині учасники
бойових дій та їхні сім’ї. Тому двері
кабінету очільника району завжди
відчинені для кожного українського
військового. Подякував доброво-
льцям за їхній подвиг і голова
районної ради Михайло Сікора.

Руслан Щерба та його побратими
висловили свої мірку-
вання з приводу ситуації
в країні, війни на сході,
яку вони знають не з
екрана телевізора. І хоча
кожен з воїнів, їхні сім’ї
мають чимало життєвих
питань і потреб, від
голови райдержадміні-
страції вони нічого не
просили для себе. Щира
турбота за майбутнє
держави звучала у їхніх
словах. Бійці говорили
про необхідність справ-
жніх реформ в державі,
висловлювали стур-
бованість підвищенням
тарифів на енергоносії,
що боляче б’є не лише по
їхніх родинах, а й по
волонтерському рухові.
Розповідали і про прикрі
випадки, з якими дове-
лося зустрітися у мир-

ному житті. Тим, які пройшли пекло
війни, боляче спостерігати неро-
зуміння, а часом і байдужість від тих,
кого вони захищають ціною власного
життя. Говорили бійці про те, що
добровольці, які є патріотично
вмотивованими, найефективніші
вояки, а примусова мобілізація
спричиняє лише негатив. Йшлося про
необхідність патріотичної роботи з
молоддю, щоб відірвати її від пива і
барів та залучити до корисних справ.

 На зустріч з нашими співвіт-
чизниками-героями прибув архі-
єпископ Дрогобицький і Самбір-
ський УПЦ КП владика Яків, який
разом із секретарем єпархії,
активним волонтером отцем
Андрієм Безушком провів нагоро-
дження вояків. З благословення
глави Церкви святійшого Філарета
Патріарха Київського і всієї України-
Руси вони вручили бійцям ДУК
“Правий сектор” високі церковні
нагороди. Владика Яків благословив
добровольців, які незабаром
повертаються на передову,
подякував за їхню мужність та
жертовність і подарував власну
поезію, присвячену українським
воїнам-героям.

За матеріалами сайту:http://
drohobych-rda.gov.ua/
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Місяць червень
3 червня – пам’ять рівноапостольних царя

Костянтина (337) і матері його цариці Єлени
(327). Костянтин – перший Римський імператор,

який припинив переслідування християн, а відтак
сам став християнином. Його мати була
християнкою, тож прищепила йому гідне
ставлення до християн, настановила у
християнських істинах. А батько, який був
співправителем римському імператору та був
імператором Галії і Британії, не цікавився
релігійними питаннями, його турбувало
політичне і соціальне становище підлеглих йому
народів. До християн ставився толерантно. Сина
свого виховав гідним воїном і державним
правителем. Тож по смерті Констанція Хлора
(306), так звали батька Костянтина, воїни
проголосили Костянтина імператором. Він
проголосив на територіях свободу сповідування
християнства. Це не сподобалося іншим
імператорам, які були фанатиками поганства.

На той час Римська імперія була поділена на
західну та східну частини. Тож ці правителі йшли
війною на Костянтина, щоб забрати у нього владу.
Але Бог допомагав Костянтину у воєнних
походах. Тай сам Костянтин шукав підтримки у
Бога та думав як надихнути своє малочисельне
військо на бій. І Бог явив йому знамення
Животворчого Хреста на небі та напис: «Цим
переможеш». Воїни Костянтина зобразили на
своїх щитах хресні знамення і отримали блискучу
перемогу. Міланський едикт (313) був поширений
із західної частини імперії на східну. Християни
були зрівняні в правах з іншими громадянами.

Сам же Костянтин не бажав правити державою
з Риму, який прославився поганськими
бузувірствами, і переселився у Візантію. З часом
це місто перейменували у Константинополь.
Костянтина тривожило питання миру і єдності
держави. Він розумів зло, яке таїть у собі
поганство. Надію на мир і єдність він поклав на
єдиного Істинного Бога. Тому всіляко сприяв
Христовій Церкві. Він послав свою матір у
Єрусалим віднайти Святиню, якою здобув
перемогу над ворогами – Святий Хрест. Єлена
віднайшла при Божій підтримці Живоносний
Хрест. А особливі місця Єрусалиму та Палестини

Церковний рік
украсила святими храмами. Серед них і храм
Воскресіння Христового на гробі Спасителя.
Часточка Хреста Господнього була привезена у
Візантію.

Коли почалась аріанська єресь, він посприяв
скликанню Першого Вселенського Собору (325)
та був на ньому активним учасником. Цей Собор
заклав непорушні підвалини на непорушному
Камені-Христі єдиної Христової Православної
Церкви. Було прийнято Символ Віри, як ознаку
правдивості та православності Христової Церкви.

Останок життя імператор присвятив Богу,
Церкві і державі. За непомірні труди на благо
Церкви та славу Божу Христова Церква шанує
цих святих осіб рівноапостольними.

6 червня Церква вшановує прп. Симеона
Стовпника на Дивній горі (596). Його
благочестиві батьки були бездітні, мати молила

Бога про дарування дитини яку вона обіцяла дати
на служіння Богу. Їй явився пророк Іван Предтеча
та об’явив про народження сина, який дійсно буде
служити Богові. Народжене дитя охрестили і дали
ім’я Симеон. Маючи 6 років, Симеон пішов у
пустелю, де його охороняв Ангел. Через деякий
час він прийшов до старця Іоана, який жив і
творив духовний подвиг на стовпі (на зрізаному
вершку дерева чи спеціально закопаному стовпі,
облаштовували поміст з дашком, де і розміщався
монах, живучи обмежено у людських потребах).
Старець попросив монахів облаштувати дитині
окремий стовп. Симеон слідував настановам
старця і творив ще строгіший духовний подвиг.
На 11 році життя його постригли в монахи та
поставили на його прохання ще вищий стовп на
40 щаблів. Тут він провів 8 років. Святий
перебував на молитві від сходу сонця до після
обіду. Тоді читав Святе Письмо, духовні книги,
або переписував їх. І знову приступав до молитви,
яку продовжував майже до світанку. Трохи
засинав, щоб перепочити, і зі сходом сонця все
знову по встановленому порядку.

Після смерті старця Іоана, Симеон керував
монастирем, давав усні та письмові настанови,

повчання про покаяння, монашество, про Христа
та Його другий прихід. А після Божої вказівки
Святим Духом, поручив монастир досвідченому
старцю і перейшов на гору Дивна. Тут мав
явлення Господа Ісуса Христа. Тут Симеон творив
подвиг, стоячи на камені, а відтак продовжив –
на стовпі. Облаштував тут і монастир. По його
молитві на горі забило джерело. Багато людей
приходило до святого і отримували від нього
духовне та тілесне зцілення. Сам же преподобний
мав дари Святого Духа: зцілення, передбачення,
пророцтво. Його було посвячено у священичий
чин. Господь сповістив його про відхід із земного
життя. Прожив святий 75 років, з них – 68 в
духовному подвизі на стовпі. Творяться чудеса
святим і тепер, як за життя.

8 червня – мч. Георгія Нового (1515).
Болгарин, котрого змушували стати
мусульманином. Ні ласкаві обіцянки, ні тортури,
ні вогонь не зламали стійкості молодого
християнина.

9 червня – праведного Іоана Руського,
сповідника (1730). Українець з Полтавщини, був
солдатом російської царської армії. У війні з
турками його захопили в полон та продали у
рабство багатому мусульманинові в Малій Азії.
Іоана змушували до мусульманства обіцянками і
муками. Він відповідав: «Ні ваші кари, муки, ні
спокуси земними благами не зможуть відірвати
мене від моєї віри у Христа». Нарешті його
залишили в спокої, господар заспокоївся та
розпорядився доглядати коней та іншу домашню
худобу. Тут у конюшні Іоан і спав. В день тяжко
трудився, виконуючи бездоганно всі забаганки
господаря, а вночі довго молився. Серед ночі
тайком часто покидав стайню і приходив до
Храму св. мч. Юрія перед яким продовжував
молитися Богові. Іоан був дружелюбним,
допомагав подібно собі знедоленим. Господар,
бачачи вірність раба, дозволив йому у недільні
та святкові дні ходити на молитву у храм, де він
сповідався і причащався.

Занедужавши праведник переказав священику
прийти та причастити його Святих Таїн. Після
того праведний Іоан мирно відійшов до Бога.
Господар, взнавши про кончину свого раба, сам
звернувся до священиків, щоб ті  належно
похоронили праведника. Через три роки Господь
сповістив одного священика про нетлінність
праведника і його мощі були перенесені у храм.
Тут почали діятись від них чудеса. Праведного
Іоана прославляють і християни, і мусульмани,
яким святий на їхнє прохання також подає
допомогу.

11 червня – свят. Луки, архієп.
Сімферопольського (1961). Лікар-хірург, рано
овдовів, виховував сина. Бачачи радянське
гоніння на Церкву та ущемлення духовенства стає
священиком. Відтак поставляється у єпископи.
Під час Другої світової війни – військовий хірург.
Після завершення війни повернувся до своєї
пастви в Середню Азію. Був переведений у Крим.
Всюди служив Богу і Церкві через служіння
людям.

На одному симпозіумі радянських медиків
один відомий академік нейрохірург зі сарказмом
спитав святого Луку: «Ви провели багато різних
операцій над тяжко хворими, чи бачили у когось
душу?», на що архієпископ відповів питанням:
«Ви відкривали не один череп, лікуючи людський

(Продовження на 5 стор.)
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(Закінчення, початок на 4 стор.)

Церковний рік
мозок, чи бачили ви там розум?». Відповіді не
було.

14 червня – Іустина (Юстина) Філософа (166),
благовірного князя Оскольда, першомученика
Київського (882).

Іустин – грек поганин, народився у Самарії,
визначався особливим розумом та тягою до
пізнання Істини. Вся тогочасна грецька і світова
філософія його не вдовольняла. Одного разу він
зустрів старця, який розкрив йому християнське
вчення про Істину. Старець порадив Іустину
читати Святе Письмо та перед тим щиро
помолитися Богу, щоб Той відкрив йому Світло
на відкриття Божественних таємниць. Скоро
Іустин стає християнином і проповідником.
Засновує школу з викладом християнської
мудрості.

Його письмові праці на захист християн
вплинули на римського імператора Антоніна Пія
(138-161) і він зупинив гоніння на християн. А
Іустин подорожував Римською імперією,
особливо Азією, та показував розпорядження
імператора про відміну переслідувань християн.

Святий залишив по собі багато праць, в яких
переконує юдеїв та поган в істинності
християнства. Він говорив: «Хто може сповіщати
Істину, і не звіщає, той буде осуджений Богом».

Коли Іустин повернувся в Рим, його
супротивники звели на нього наклеп. Його
осудили і стратили. Духовною спадщиною
мученика користувались визначні богослови
Церкви, до неї вдаються і теперішні поціновувачі
Христової Істини.

Київський князі Оскольд і Дір вели часті війни
як для захисту своїх володінь, так і їхнього
розширення. Робили також походи на Візантію з
метою грабунку і збагачення. Говорять, що під
час походу на Константинополь і поразки, Бог
зберіг їх, а вони зрозуміли силу Христа Бога і
стали християнами. Поширити християнство на
Русі їм не вдалось. Під час поганського бунту у
Києві князь Оскольд був схоплений і після
тривалих мук його вбили. На його могилі постала
церква в честь свт. Миколая (це ім’я носив
охрещений князь).

Цього ж дня і прп. Агапіта, лікаря
безвідплатного. Учень Антонія Печерського дуже

любив доглядати хворих монахів. Він збирав на
київських схилах трави і готовив відвари та з
молитвою давав хворим. Звертались до нього
прості і знатні кияни. Зціляв і князів. За свою
працю плати не брав. Чим викликав ненависть
звичайних лікарів. Вони брали платню і часто
були безпорадними перед людськими немочами.
Господь сповістив його про час смерті. Один із
супротивників святого, лікар вірменин, по смерті
преподобного покаявся і попросився у монастир.

23 червня – свят. Іоана Тобольського (1715).
Нащадок козаків з Ніжина. Після навчання в
Києво-Могилянській академії, був залишений
викладачем. Прийняв монашество. Очолював ряд
визначних монастирів. Святитель Феодосій
Чернігівський назначив Іоана своїм наступником
на кафедрі, яку той прийняв після смерті святого
Феодосія (1697). Тут Іоан організував колегіум для
навчання юнаків. Це стало прототипом духовних
семінарій.

1714 року возведений у митрополити та
вивезений в Сибір м. Тобольськ. Тут свят.
впорядковує життя єпархії. Відкриває школу,
друкарню. А також направляє духовну місію в
Пекін.

Життя святого уславлене молитвою,
простотою, люб’язністю та піклуванням про
бідних. В його духовному доробку багато повчань,
творів та трактатів, що вийшли друком.

25 червня – прп. Онуфрія Великого (IV). Цей
подвижник належить до числа багатьох
єгипетських пустельників. Його зустрів в пустелі
після двох тижнів дороги монах Пафнутій, який
хотів вивчити життя пустельників. По дорозі
Пафнутій зустрів не одного подвижника, які жили

окремо на відстані трьох-чотирьох днів. Онуфрій
жив найдальше у печері. Для задоволення його
життєвих потреб Бог біля печери виростив
фінікову пальму та відкрив джерело. Кожної
суботи Ангел приносив йому хліб, а в неділю –
Святе Причастя Тіла і Крові Ісуса Христа.
Онуфрій провів у пустелі 60 років. Його тіло
вкривало волосся голови і бороди нижче колін.
Молитовність і строгість життя були вражаючі.
Пафнутій хотів залишитись із старцем. Та
Онуфрій не благословив, а наказав повернутись
у монастир і розказати монахам, які прагнули
спасіння, про духовні подвиги пустельників. І
добавив: «Тебе Бог послав похоронити мене», та
благословивши Пафнутія, почав молитися. Після
слізної та покаянної молитви віддав свій дух.
Заплакав Пафнутій і похоронив у своєму одязі
святого старця. Помолився за його душу і тоді
печера розсипалася, пальма всохла, джерело
зникло. Пафнутій зрозумів – Бог хоче його
повернення у монастир.

Цього ж дня прп. Петра Афонського (734).
Воєвода візантійського війська 667р. у війні з
сірійцями попав у полон. Тяжко тут мучився і
згадував своє бажання бути монахом. Часто і
довго молився до святого Миколая Чудотворця.
Йому з’явився святий і казав прикликати
молитовно Симеона Богоприємця. Одного разу у
в’язниці серед ночі явились Петру святі Миколай
і Симеон. Симеон торкнувся кайданів, що
сковували Петра і ті зникли. Двері самі відрились
і святі вивели Петра із в’язниці. Святий Миколай
нагадав Петру його обіцянку монашества. Петро
із Азії прибув у Рим і тут при гробі ап. Петра
папою Римським був пострижений в монахи.
Отримавши настанови від Папи  про монаше
життя, Петро покинув Рим, вдавшись під опіку
Богородиці. Богородиця привела Петра на гору
Афон. Тут у безлюдді серед дикої природи у
спокусах та боротьбі зі злими духами провів
подвижник 58 років. Злі духи являлись йому і в
образі ангелів і наказували іти в світ навчати
людей, а святий відповідав, що без розпорядження
Богородиці він нічого не робитиме. А небесна
мати щедро винагороджувала свого вірного слугу
своїми явленнями, підтримкою та потіхою.

За рік до смерті святого, його випадково зустрів
мисливець. Він злякався покритого волоссям з
голови до ніг старця. Та подвижник його
заспокоїв. Через рік мисливець прийшов до
святого зі своїм братом, якого мучив злий дух, та
двома друзями. Вони застали старця недавно
померлим. Мисливець гірко плакав і заходився
хоронити подвижника. Коли хворий брат взявся
допомогти і торкнувся до тіла померлого Петра,
злий дух тут же покинув його.

Життя Петра є свідченням опіки Божої Матері
над горою Афон та всіх тих подвижників, які там
творять духовні подвиги.

прот. Іван Владика
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Проповідь в четверту неділю
після П’ятидесятниці

«Істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов Я такої
віри»

(Мф. 8:10).
Дорогі браття і сестри, сьогодні свята Церква через

євангеліста Матфея веде нас до Капернауму, до
містечка, яке знаходилось в Галилеї, біля Галилейського
моря. І тут Христос прибув до цього міста, як оповідає
нам євангелист, що Він прибув до свого міста. Бо
народився у Вифлеємі, виховувався в Назареті, а
замешкав в Капернаумі. І взнавши про це, до нього
приступив римський сотник. Юдея тоді була під владою
римлян. І в Капернаумі для підтримання порядку
знаходилась римська сотня і її очолював офіцер –
сотник. В нього було сімейне горе: важко захворів слуга.
Напевне, звертався він до лікарів, але вони нічим не
змогли йому допомогти. І взнавши, що до Капернауму
приходить відомий вже на той час гелилейський
Вчитель Ісус Христос, сотник до Нього підійшов і каже:
«Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко
страждає» (Мф. 8:6). І Христос відповів йому: «Я
прийду і зцілю його» (Мф. 8:7). І почув у відповідь:
«Господи! Я недостойний, щоб ти увійшов під
покрівлю мою; але промов тільки слово, і видужає слуга
мій. Бо і я – людина підвладна, але, маючи під собою
воїнів, кажу одному: іди, і йде; і другому: прийди, і
приходить; і слузі моєму: зроби це, і зробить» (Мф.
8:8-9). Почувши  це Ісус здивувався. Сказано в Святому
Євангелії, що він двічі дивувався - невірству своїх
земляків з Назарету і глибокій вірі сотника – поганина.
І каже: «Істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов Я такої
віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу й заходу
і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом в Царстві
Небесному; а сини Царства вигнані будуть у пітьму
непроглядну: там буде плач і скрегіт зубів» (Мф. 8:10-
12). І каже йому Христос: «Іди, і, як вірував ти, нехай
буде тобі» (Мф. 8:13). І в ту ж мить одужав слуга його.

Дорогі браття і сестри. Кожне Святе Євангеліє несе
нам душеспасительні істини. І сьогоднішнє Святе
Євангеліє звертає увагу найперше на віру і на покору
римського сотника. Він був поганином, напевно,
розчарувався в язичницькій вірі, і був прихильником
віри юдеїв, які вірили в істинного Бога. Він мав високий
авторитет в Капернаумі, про що говорить нам святий
євангелист Лука. Недарма, до Христа прибула делегація
від римських, від юдейських старшин, які сказали йому,
що він любить наш народ і побудував на синагогу. Потім
до Христа прибули, за євангелієм від Луки, його друзі. І
на кінець приходить він сам. Бачите, Христос не
послухав ні юдейських старійшин, ні його друзів. Чому?
Та тому, щоб показати віру і покору римського сотника.
Бо юдеї гордились своєю вірою, зневажали інші народи.
А Бог гордими противиться, покірним дає свою
благодать.  І ми теж часом гордимося, що ми християни,
ходимо час від часу до церкви, молимось, сповідаємось,
причащаємось і на інших людей може дивимось
звисока. І зневажаємо їх. Ми не повинні так поступати.
Ми повинні пам’ятати про те, що Христос прийшов
спасти не праведників, а грішників. Бо тільки людина,

коли усвідомлює свою гріховність, має потребу в Христі.
Коли людина задоволена собою, вона не має потреби в
Христі. А без Христа немає спасіння. Коли ми
усвідомлюємо свою неміч при виконанні Божих
заповідей, тоді ми розуміємо, що своїми зусиллями, ми
не зможемо в собі перемогти гріх і наші погані звички,
страсті, які не дають нам жити. Страсть від слова
страдати. Бо страсті спричиняють нашій душі і тілу
страждання. І сьогоднішнє святе Євангеліє нас,
християн,  як в Євангелії юдеїв, навчає віри. Христос
відкрито не осуджував єврейський народ, а на прикладі
цього римського сотника, показав їм, що не зважаючи
на те, що він не належав до єврейського народу, в нього
була глибока покора. Він не казав: «Прийди до моєї
хати». А він сказав: «Але промов тільки слово, і видужає
слуга мій» (Мф. 8:8). Його віра була поєднана із покорою.
І він отримав по своїй вірі. Чому часом ми не отримуємо,
коли просимо? Та тому, що просимо без віри. І наша
віра не з’єднана із покорою. Каже Христос: «На кого
погляну – тільки на лагідного і покірного серцем». Бо
Бог гордими противиться. Благодать свою дає лише тим,
які є покірні.

Святі отці говорять, що покора – це є одежа Божества. І
кожна наша добра справа, коли вона без покори, вона не
має ціни в Божих очах. Якою б не була страва дорогою,
коли вона не посолена, то вона не має смаку. І кожна чеснота,
чи то молитва, чи то піст, чи то милостиня, коли ми
розголошуємо про це і пишаємося перед іншими, які ми
добрі, ми вже втратили те, що могло б бути, якщо б воно
було покірне, належно оцінене в очах Божих. Святі отці
говорять, що Бог краще любить покірного грішника, а ніж
гордого праведника.

Дорогі браття і сестри! Навчімось, у римського сотника,
живої віри і глибокого смирення, які є запорукою спасіння
нашої безсмертної душі. 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. 139-141).

Всі святі землі Української моліть Бога за нас!
Щороку другої неділі після П’ятидесятниці Українська

Православна Церква творить пам’ять усіх святих землі
Української. Кожен православний народ шанує власних,
місцевошанованих святих, звертається до них з молитвою
про заступництво. Український народ відзначає пам’ять усіх
святих своєї землі перш за все тому, що вони, ці святі,
походили з цього народу, творили подвиги на нашій землі,
молилися за цей народ, за його утвердження у вірі. Трудами
і молитвою вони намножували славу та велич Української
Православної Церкви.

Божі праведники з рідного народу – найкращий приклад
для всіх нас: «Як сонце ясне, як яскрава рання зоряниця,
засяяла велична пам’ять святих, що в землі нашій просіяли,
всіх нас просвітлюючи й зогріваючи серця наші до
наслідування життя їх побожного та до щирості у вірі».

Багато місцевостей нашої багатостраждальної
християнської спільноти наша Православна Церква має своїх
дітей в сонмі святих, прославлених Богом. Як діти з плоті і
крові свого народу, розділяючи з ним його історичну долю,
святі нашої Української Православної Церкви, виховані в її лоні, звеличили
її славу. Їх подвиги і чесноти становлять духовне багатство і скарб
вселенського Православ’я, набутий ласкою Божою на нашій рідній землі;
їх праведність і досягнення висот християнської досконалості яскраво
свідчать про благодатну життєвість нашої Православної Церкви, про те,
що на ній спочиває все діюча ласка Святого Духа.

Серед численних українських святих перш за все слід згадати про св.
княгиню Ольгу, що гідно, як мудра правителька управляла нашим народом,
а також перша проклала шлях для за панування Христової віри в нашій
рідній землі. Її внук святий князь Володимир закінчив справу своєї бабці і
не тільки сам прийняв святий хрест, але і весь народ привів до християнства.

Не можемо забути великих слов’янських вчителів, святі
Кирила і Мефодія, які склали першу слов’янську азбуку,
переклали святі книги і цим дали змогу нашим предкам
пізнати Божу правду.

Багатою була наша Українська Православна Церква і на
великих подвижників, аскетів, основників чернецтва на
Україні. Вся Печерська Лавра переповнена мощами дітей
Божих, які для Бога відреклися від цього світу, жили постійно
у строгій молитві та покаянні. Численні ряди цих смиренних
борців за царство Боже очолюють святі Антоній та Феодосій
Печерські, великі й святі мужі, яких знають не тільки серед
українського народу. Вони євангельські засади не тільки
голосили словом, але й ділом переводили в життя,
пам’ятаючи слова Господні: «Будьте досконалі, як і Отець
ваш Небесний досконалий». Ми знаємо, що Боже провидіння
щедро поблагословило їхні труди. Печерська Лавра, якої вони
були основоположниками, стала осередком релігійно-
культурного життя не тільки України, але всього тодішнього

слов’янського світу.
Наша Церква може величатись і своїми мучениками за віру. Це такі святі як

князь Михаїл з своїм боярином Федором, Свв. князі Борис і Гліб, Св. Макарій
митрополит Київський. Між численними рядами святителів, що трудились
для росту Христової Церкви не можемо не пом’янути Св. Димитрія
Ростовського, Св. Інокентія Іркутського, Св. Іосафа Білгородського та ін.

Ісус Христос був для них прикладом для наслідування, а вони самі
показали нам, як може багато осягнути людина, коли бажає жити для Христа
і Його Св. Церкви. Ми не можемо забувати про них, бо прославляючи їх,
ми й самі прославляємо тим Бога.

Володимир Венгрин,
студент 2 курсу ЛПБА
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«Священиче служіння звершується на
землі, однак за чином небесним»

свт. Іоан Золотоустий

Священнослужителем може стати далеко
не кожний,  але лише той ,  хто в ідчув
покликання до священства. «Не ви Мене
обрали, але Я вас обрав…» (Ін.15:16), –
говорить Господь. Це особливий внутрішній
стан і особливе відчуття Божого покликання.
Такий внутрішній стан оволодіває людьми
в різні періоди їхнього життя: до одного
приходить дуже рано, ще в дитинстві, до
другого в зрілому віці. Момент покликання
для кожного є  визначальним,  це той
поворотний пункт, з якого починається шлях
до священства .  Мит рополит Антоній
Сурозький наголошує: «Образ у нас тільки
один; не приклад навіть, а сутність нашого
священства одна: Господь Ісус Христос»,
Який сказав своїм ученикам, а в їх особах і
всім наступним поколінням пастирів: «Як
послав Мене Отець, так і Я посилаю вас» (Ін.
20:21). В серцевині пастирства знаходиться
Пастир овець великий (Євр. 13:20): Господь
наш Ісус Христос. Він – єдиний Пастир
всього творіння, а ми є пастирями Його
благодаттю.

Пастирське покликання,  перш за все,
полягає в любові до всього, що пов’язане з
церквою,  з  в івт арем,  з  храмом,  з
богослужінням.  Тому,  що священик не
просто проповідник, не просто людина, яка
сповідає людей, не просто публічна особа,
але людина, яка предстоїть перед Богом в
молитві не тільки за себе, але і за людей;
особа, яка приносить Богу молитву «за гріхи
наші і за людську несвідомість» (Божес-
твенна  літург ія Раніш освячених дарів
святого отця нашого Григорія Двоєслова).
Таким чином,  богослужіння,  служіння
вівтарю – це і є те, з чого починається і чим

Парафія Пресвятої Трійці в місті Борислав, в день Святого Духа
відсвяткувала престольний празник, а також свій трьохрічний
ювілей від дня заснування парафії. Розділити духовну радість
приїхали священнослужителі Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Божественну Літургію очолив секретар єпархії митр. прот. Андрій
Безушко, йому співслужили благочинний Дрогобицького
деканату митр. прот. Ігор Пулик (звернувся з повчальною
проповіддю до парафіян), духівник Дрогобицького благочиння
митр. прот. Іоан Альмес, митр. прот. Григорій Паращак, митр.
прот. Федір Гудзар, прот. Миколай Малий, прот. Миколай Лесів,
прот. Михаїл Гаврилів, настоятель храму ієрей Олексій Столяр
та протодиякон Іоан Березовий. Урочисте Богослужіння
завершилось побажаннями на подальшу працю. Діти недільної
школи привітали священнослужителів віршами і подарували
квіти, після чого з великою духовною радістю проспівали
многоліття.

Марія Столяр

Престольний
празник у м.Борислав

ПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ:
ДУХОВНЕ ТА МОРАЛЬНЕ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ
закінчується священство.

В чому, властиво, полягає життя сучасного
православного священнослужителя?

Можна звернути увагу на три основні
моменти: взаємовідносини
священнослужителя з Богом, з самим собою
і людьми, що його оточують.

Насамперед, пастир повинен в особливий
спосіб вибудувати своє відношення з Богом,
оскільки, це найважливіше і першочергове
завдання. Одне із першочергових завдань
священика полягає в тому, щоб його особисте
спілкування з Богом ніколи не переривалося,
тобто жити так, щоб кожна справа, кожен
помисел проходив перед лицем Божим. І тут
молитва  і  богослужіння в ідіграють
вирішальну роль.

Тепер, звернімо увагу на те, як священик
повинен  в ідноситись  до себе.  Пастирю
необхідно постійно працювати над своїм
духовним вдосконаленням. Кожного дня,
кожної години, він може, або щось придбати
в духовному плані, або втратити. Людина
ніколи не буває нейтральною до Бога, вона
або йде до Нього,  або в ід Нього.  Тому,
священик повинен будувати своє життя таким
чином,  щоби  завжди і  з і  всього брати
душеспасительні уроки,  виховуючи свою
внут рішню людину.  Джерелом т акої
безперестанної самоосв іти для нього є:
богослужіння Православної Церкви, читання
Святого Письма і Творінь Святих Отців.

Також, важливим моментом є взаємо-
відносини священнослужителя з іншими
людьми. Це та сфера,  в якій душпастир
проявляє всі людські і духовні якості, в якій
виявляється все те, що він в собі придбав, або
не придбав, зумів придбати, або опустив в
своєму внутрішньому досвіді,  духовному
розвиткові. Дуже важливо, щоби священ-
нослужитель  зумів  вибудувати  свої
взаємовідносини з іншими священнослу-
жителями.  Він  повинен  всіма  силами

подавати добрий приклад братолюбства,
поваги і людської гідності. У стосунках з
людьми пастир повинен  бути  однаково
відкритим перед кожним. Апостол Павло
каже: «Для всіх я став усім, щоб спасти хоч
деяких» (1  Кор.  9 :22)  Якщо в ін  буде з
відкритістю і довір’ям відноситись, як до
православних, так і до неправославних, і
навіть до невіруючих, то по відношенні до
кожного із  них в ін  зможе діяти ,  як
священнослужитель, оскільки, всі вони його
потенційна паства.

Пастир повинен ділитись з людьми, які
знаходяться поза Православною Церквою,
тими благами, якими сам володіє і які є в
Православній Церкві. У стосунках зі своїми
парафіянами священик повинен  мати
достатньо уваги, терпіння, мудрості і любові.

Отже, священнослужитель покликаний до
особливого служіння. Це людина, якій люди
довіряють предстояння перед Богом за самих себе.
Тому, в священика повинен бути тісний зв’язок з
Богом і парафіянами. Людина, яка прийняла
священичий сан, людина, через яку люди чують
голос Христа Спасителя. Він повинен бути
настільки прозорим для Бога, щоби Господь міг
безперешкодно діяти через нього. Святитель Іоан
Золотоустий говорить страшні, але першочергові
для нас слова: «Священик… повинен мати душу
чистішу, ніж сонячне проміння». Оскільки, він –
образ Христів, своїм життям готовий являти
Христове піклування і любов.

То нехай Бог дасть нам сил навчитися хоч
чогось із дивних слів Священного Писання,
із образу Христа, із вчення отців, з прикладу
святих. І тоді наше пастирство, яке повинне
бути в першу чергу співрозп’яттям з Христом
і воскресінням життя принесе спасительний
плід і в чужому і в нашому житті.

прот. Іоан Альмес,
парафія Собору Св. Йоана Хрестителя

смт. Підбуж
Дрогобицьке благочиння
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10 травня 2015 р. учні Недільної школи
«Чадо Боже» смт.  Підбуж підготували
невеличке свято під назвою «Я вдячний Богові
за маму», щоб привітати своїх найрідніших
матусь. Весняне святкування розпочалось
після Літургії на території храму Собору св.
Іоана  Хрестителя трикратним співом
пасхального привітання «Христос Воскрес!».
Після цього діти декламували  в ірші т а
виконували пісн і про матір .  Цікавим
вкрапленням свята була пасхальна сценка, у
якій  головними героями виступиои такі
персонажі як імператор Т іберій ,  Марія
Магдалина, воїни та ангели. В кінці свята
пролунало многолітня усім матерям та пісня
«За Укра їну,  за  її волю…». Також,  діти
Недільної школи вручили своїм матерям
подарунки: молодша група – власноруч
розмальовані листівки та квіти, а старша –
солодощі та букети бузку.

На святі були присутні: настоятель храму
Собору св. Іоана Хрестителя – митр. прот. Іоан

***
Чи у святковий день,
Чи в день недільний,
Іду на поклик дзвону я
До церкви, рідної святині,
Спішить окрилена душа моя.
Заходжу в храм, до болю мені близький,
Іще з малих, дитячих літ,
Коли іще ми потайки ходили
З покійною бабусею сюди.

Був час – зневіра в Бога панувала,
І церква в нас закритою була.
Та, інколи, щоб рідний храм прибрати,
Жінки приходили таємно із села.
Прибравши, щиро тут молились,
Щоб лід зневіри скоро скрес...
Надіялись – і свого дочекатись:
Відкрили церкву – в ній Христос Воскрес!
Та що казати, з храмом нероздільно
 Пов’язане усе моє життя.
То ж пам’ятаю щирі привітання,
Котрі лунали тут на відкриття.
У храмі цім - моє вінчання
І хрещення моїх синів.
Тут болі всі й мої благання
За мир, здоров’я і добробут у сім’ї.

Як спрагла лань біжить в гірські потоки,
Так прагне, Господи, Тебе, душа моя...
І я хвалу завжди Тобі возношу,
Лише молюсь, щоб Ти відкрив мої уста.
І той талант, що дав Ти, мені, Боже,
Не закопаю і не загублю.
Його удесятеро я помножу
І принесу Тобі, своєму Творцю.

Допоки буде в мене серце битись,
Співатиму я, Господи, Тобі.
Молюсь лише:
– Прийми мій голос, Боже,
Від мене, недостойної слуги!

***
Святих, преподобних і праведних лик
Сіяє в небесних оселях.
Вони наче зорі, нам вказують шлях,
Загублений в бідах й печалях.

Колись і вони в цьому світі жили,
Подібно, як ми тут живемо.
Несли вони прикрощі цього життя,

ÄÓÕÎÂÍÀ
ÊÐÈÍÈÖß

Редакційний відділ єпархії
Головний редактор прот.Іван

Альмес
тел.моб.: (097) 450-61-02

http://drogobych-orthodox.info/
ukr/

E-mail: almes.rk@gmail.com

«Я вдячний Богові за маму»

Так, як і ми їх несемо.

Та ревними в вірі Христовій були,
Закон і пророків вважали.
І Божу науку в серцях берегли,
І на муки життя віддавали.

Чому ж серед нас сьогодні нема
Справжніх обранців Христових?
Смиренних і стриманих, лагідних серцем,
На подвиг завжди готових?

Тому що усі ми горді й жорстокі,
 Ненависні і незичливі,
Ми любимо славу, користолюбні
 І до молитви ліниві.

Як же ми станем перед лицем
Святих, прославлених Богом?
Не зможемо ми оправдатись ніяк
Перед Господнім Законом.

Тому оберемо собі з сонму святих
 Взірець, на кого нам рівнятись.
Ще поки є час, покаймося щиро,
Щоб до Божого Царства дістатись.

                                       ***
У світі поруч два життя: одне, як океан

могутній,
Реве, бурлить, широко розлилось, все в своїх

хвилях хоче поглинути.
Друге, як джерельце дзвенить, задумано,

замріяно і ніжно.
Тече в душі моїй струмок так тихо хлюпотить

і мелодійно.
У першому все марнота: багатство , розкіш,

слава.
У цьому мудрості нема, все це - пуста полова.
Інше життя в мені пливе невидиме для ока.
Для мене цінне й дороге є почуття високе.
Я відчуваю, що живу тоді лише щасливо,
Коли із Богом розмовляю я у молитві щирій.
Для мене щастя - це сини, якими я горджуся,
Це мир і спокій у сім’ї, за це я теж молюся.
Щасливою буваю я, як людям помагаю,
Бо знаю я, що недарма у світі проживаю.

Ірина Щербан,
дяк храму Собору Пресвятої Богородиці

с. Бусовисько Старосамбірського
благочиння

Альмес, батьки дітей, бабусі та  всі охочі
парафіяни селища Підбуж. Отець Іоан наприкінці
подякував організаторам свята, усім учасникам
та батькам. 

У цей день не забудьмо подякувати в молитві
найперше Богові за наших матерів, а відтак і
самим матерям.

Анастасія Альмес

 Високопреосвященійший
Яків архієпископ Дро-
гобицький і Самбірсь-
кий та вся Дрогобиць-
ко-Самбірська єпархія
висловлюють найщи-
ріші співчуття прото-
ієрею Івану Фляку з
приводу смерті матері
Ангеліни Дмитрівни
Фляк.

У цей скорботний
день прийміть глибокі
співчуття з приводу смерті найдорожчої та
найріднішої Вам людини – Вашої матері
Ангелини Дмитрівни, яка відійшла у вічність на
84 – році життя.

а жаль, словами важко загоїти у серці болючу
рану втрати. Адже в душі назавжди залишиться
світла пам’ять про ніжні материнські руки,
доброту та чуйність людини, яка виховала,
благословила на життєвий шлях, повсякчас
оберігаючи своєю щирою любов’ю та молитвою.
Смерть завжди є непоправною втратою.  Адже
смерть найріднішої людини – велике
випробування.

У цю гірку мить щиро поділяємо горе Вашої
сім’ї, сумуємо разом з Вами, схиляємо голови у
скорботі. Вічна Їй пам’ять!

Прес-служба єпархії

ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ
ПАНІ АНГЕЛИНА ФЛЯК.


