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Люди вказали тобі на твою ганебну пристрасть, але ти не повірив.
Чому не повірив? Хіба не знаєш, що потворність нашого обличчя збоку
видно краще? Око бачить все навколо себе, а себе не бачить. Іншим
наше обличчя видно без дзеркала, а нам тільки в дзеркалі. Наше
дзеркало – Христос. Подивися на Христа, вдивися в Нього, немов
у дзеркало, і задумайся: став би Він робити те, що робиш ти?
Звичайно, ні. Дзеркало дало б тобі негативну відповідь, тобто воно
показало б твоє душевне каліцтво.

П’яна людина завжди доводить, що вона твереза і знає, що говорить.
Той, хто хвалиться, не усвідомлює, що вихваляється, і ображається,
коли йому говорять: не хвались! Не випадково сказано, що пристрасть
сліпа. Воістину, це сліпа сила, яка тягне людину в прірву.

Потрібно побачити й визнати свою пристрасть, говорять моралісти.
Але хіба цього досить? Поки людина не почне боятися й не зненавидить
свою пристрасть, як тілесну хворобу, не зможе зцілитися. Нехай кожен
уявить свою пристрасть подібно до тілесної хвороби. Це важливо для
зцілення. Наприклад, славолюбство як запалення легенів, блуд як рак,
упертість як туберкульоз, заздрість як холеру, пияцтво як тиф,
ненажерливість як віспу, марнославство як ревматизм, гордість як
параліч. Тоді, можливо, людина вигукне, як колись пророк Ісайя: Від
підошви ноги до тімені голови немає в нього здорового місця: виразки,
плями, рани, що гнояться, неочищені і не обв’язані й не зм’якшені єлеєм (Іс. 1: 6). Або як апостол: Бідна я
людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті?

Позбавить, і вилікує, і помилує тільки Той, Хто один взяв на Себе наші немочі й поніс хвороби (Мт. 8: 17).
Подивися й ти на Нього, як у дзеркало, щоб побачити свої рани, доторкнися до Нього, щоб зцілив тебе,

поклонися Йому – Богові, щоб відкрив тобі Свої вічні таємниці.
Святитель Миколай Сербський

Вийшов у світ 50-ий номер газети «Духовна криниця». З цим ювілеєм
сердечно вітаю всіх дописувачів і читачів нашої єпархіальної газети. Вже
минуло чотири роки відтоді, як у червні 2013 року з Божої милості та
благословення владики Якова було надруковано перший номер газети
«Духовна криниця».

Сьогодні найперше хочу подякувати Господу Богу, бо Він сказав: «Без
Мене не можете чинити нічого». Складаю слова подяки ініціатору газети
секретарю Дрогобицько-Самбірської єпархії прот. Андрію Безушкові, який
всіляко підтримує і сприяє появі кожного нового номера. Як тут не згадати зі
словами вдячності заступника редактора н/ч «Галицької Зорі» пана
Володимира Турмиса, нашого першого вчителя, за його мудрі поради. Хочу
подякувати нашому технічному редакторові та виконавчому директорові н/ч
“Галицької Зорі” п. Андрію Білецькому, з легкої руки якого ми отримуємо
новий номер газети. Особливу подяку висловлюю священикам з редакційної
колегії: о. Івану Білику, о. Івану Бойчинові, о. Василю Бухнієві, о. Ярославу
Венгрину, о. Івану Владиці, о. Василю Гошкові, о. Володимиру Марциніву, о.
Ярославу Фабіровському, о. Михайлу Цебенкові за сумлінну і жертовну працю.
Не залишу без уваги і слів подяки моїх дітей: Михайла, Марію, Івана, Анастасію
і Софію, які допомагають мені у підготовці нового видання газети. Дякую
усім дописувачам і особливо, п. Ігореві Броді за його регулярну духовну поезію.

Щиросердечно дякую усім читачам і симпатикам нашої духовної газети. За ці чотири роки зроблено
чимало, але потрібно зробити ще більше, щоби наша «Духовна криниця» була пізнавальною і
душеспасительною.

Нехай же в цьому допомагає нам Господь Бог за молитвами Пресвятої Богородиці і Всіх святих землі
Української. Усім – многії, многії і многії літа.

 З повагою і подякою,
головний редактор прот. Іоан Альмес

«ОКО БАЧИТЬ ВСЕ НАВКОЛО СЕБЕ, А СЕБЕ
НЕ БАЧИТЬ»: ЛЮДИНІ, ЩО НЕ БАЧИТЬ СЕБЕ

Ювілейний 50-ий випуск газети
«ДУХОВНА КРИНИЦЯ»

З молодим ювілеєм! Щиро вітаю вас з видавництвом 50-го номера
нашої газети.

Газета – чернетка історії, як сказав хтось із великих. «Наша газета –
це духовний літопис краю», – додамо ми. Вже чотири роки щомісяця, ви
робите новий запис в особистий щоденник Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви Київського Патріархату: інформуєте про
важливі і цікаві, приємні і не дуже приємні події, розповідаєте про успіхи,
розмірковуєте про високе, духовне і не забуваєте про буденне, повертаєтесь
спогадами у минуле і мрієте про майбутнє.

Тож можна з певністю стверджувати, що нині наша «Духовна Криниця»
– це не лише засіб інформування спільноти нашої єпархії про перебіг її
життя, але й справжній літопис єпархіальної історії.

Упевнений, що й надалі обрані газетою духовні чесноти, самовіддане
служіння своїй Церкві, невпинне прагнення змінювати людей і вести до
спасіння, залишатимуться домінуючими орієнтирами для редакційного
відділу видання, активу громадських дописувачів, а також: усіх духовних
дітей нашої церкви, хто звик щоденно звіряти своє життя із «Духовною Криницею».

Хочу побажати вам, дорогі мої співслужителі й друзі, надалі залишатися на передньому краї нашого життя.
А ще зичу кожному з вас міцного здоров’я, творчого неспокою, непохитності у досягненні задумів та планів,
нових звершень у вашій відповідальній і почесній праці в ім’я розбудови рідної Української Православної Церкви
Київського Патріархату.

З братньою любов’ю у Христі
секретар Дрогобицько-Самбірської єпархії

прот. Андрій Безушко

Шановна редакціє газети
«ДУХОВНА КРИНИЦЯ»!

Закінчення на 2 стор.

ІНТЕРВ’Ю
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНІЙШОГО ЯКОВА

АРХІЄПИСКОПА ДРОГОБИЦЬКОГО І
САМБІРСЬКОГО З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОГО

ВИПУСКУ НАШОЇ ГАЗЕТИ.
- Ваше високопреосвяще-

нство, вже чотири роки наша
єпархія з Вашого благословення
видає щомісячний часопис
«Духовна Криниця», станом на
сьогодні це вже 50 – тий випуск
нашої газети. Просимо Вас
привітати та благословити
нашу редакцію на подальшу
плідну працю.

- Шановна редакціє та читачі
газети «Духовна Криниця», дорогі
брати і сестри у Христі, хочу Вам
як архиєрей Церкви Христової
засвідчити через це видання свою любов до Вас, та
підкреслити духовну Християнську єдність всього
Православного люду.

У сьогоднішній період розвитку цивілізації, церква не може
стояти осторонь від своїх вірних, а повинна йти в ногу з часом
та розвитком суспільства, зобов’язана боронити своїх вірних
від гріховного засилля, та вести до спасіння людські душі,
допомагати і підтримувати благочестивий спосіб буття. Саме
газета є одним із аспектів який допомагає втілити ці наміри в
життя.

- Як, та з якою метою  засновувалась газета?
- Газета має назву «Духовна Криниця» і цією назвою

говорить про те, що з неї можна черпати духовні багатства
для вірного  християнина, про її рівень і присутність у ній
Богонадхненних трудів духовних вчителів. Єпархія повинна
провадити свій розвиток всіма духовно-моральними
способами, в тому числі інформуючи свою паству про її
духовну діяльність і часопис є одним із найкращих засобів.
Звертаючи увагу на логотип нашої газети в уяві постає образ
самарянки, яка насичується Живою водою від Спасителя, біля
криниці Старозавітного Патріарха Якова.

- То чи є вже такою необхідною для людини, як
християнина така  газети?

 - Людина завжди має вибір і свобідну волю, і все, що нею
задумано може виконуватись або не виконуватись, але часто
людина просто не замислюється, що їй потрібно більше для
спасіння і тут у пригоді можуть стати премудрості написані в
нашому часописі. Адже деколи складно провести паралелі у
своїй діяльності і християнин просто попадає під вплив власних
емоцій. І тут, наприклад, на допомогу може прийти цитата з
твору Івана Золотоустого, який друкувався у нашій газеті: «Зло
яке не хочу робити – роблю, а добро яке хочу робити не
роблю». Чим і нагадає людині про внутрішню підміну
духовних цінностей. Отже така газета, як один із критеріїв
духовного збагачення може допомогти людині, її читанням
вона наповниться світлою Божою істиною, премудрістю
Христа Спасителя, і пізнає життя Церкви.

- Для якого загалу, Владико, створена газета «Духовна
Криниця»?

- Створена газета для читачів Дрогобицько-Самбірської
єпархії, для тих людей котрі хочуть почерпнути більше
духовних знань, а на читання святих отців просто не мають
часу. А отже «Духовна Криниця» дає можливість духовно
збагатитись, досягнути моральних звершень, допомогти у
вихованні молоді. Газета старається допомогти читачеві
вдосконалитись, а редакційна колегія прагне донести всю
духовну премудрість до нього.

- Хто є основними читачами газети, чи мають доступ
всі люди до часопису?

- В основному газету читають ті, що ходять до храму, адже
вона розповсюджується там. Про те на офіційному сайті
Дрогобицько-Самбірської єпархії викладається у
електронному варіанті і її читають усі бажаючі. Так, що при
бажанні молодь може читати, бо інтернет для неї більш
близький ніж інші засоби  масової інформації. Є дуже
приємним коли бачимо, що люди, які хочуть себе в Бога
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Вітаю редакційну колегію та
головного редактора – прот. Івана
Альмеса з п’ятдесятим випуском
єпархіальної газети «Духовна
криниця». З благословення
архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова
започаткувалось видавництво
єпархіальної газети «Духовна
криниця», і вже відзначаємо її
ювілейний випуск.

Живу воду із сторінок газети
«Духовна криниця» може
почерпнути спрагла християнська
душа. Біля криниці Якова колись відбулась зустріч Христа і
самарянки, де Господь відкрив їй науку про воду живу, від
якої не буде спраги повік. На сторінках газети «Духовна
криниця» також відбувається зустріч читача і живої
божественної науки. Нехай друковане слово підживляє добре
зерно в душі людській і проростають в ній плоди святого Духа:
любов, радість, мир, терпеливість, доброта, милосердя, віра,
лагідність, поміркованість.

Бажаю редакційному відділу єпархії та головному
редактору – прот. Івану Альмесу щедро засівати серця
людські зерном слова Божого. Навчати людей зберігати все,
що Господь нам заповів. Духовних і фізичних сил для
натхненої праці у божій ниві на славу Божу і спасіння душ
людей.

 прот. Іван Бойчин
***

Щиро вітаю редакцію газети
«Духовна криниця» з ювілейним 50-
им випуском. Бажаю редакційному
відділу Дрогобицько-Самбірської
єпархії Божого благословення,
Покрову Божої Матері і творчого
натхнення у відповідальній і
важливій праці проповіді істини
Божої, християнської моралі,
утвердження Української помісної
Православної Церкви і
православної віри у нашому
Прикарпатському краї. Вірю, що
наша спільна праця буде плідною і

приємною в очах Божих.
прот. Василь Бухній

***
Газета «Духовна криниця», яка є

духовним вісником Дрогобицько-
Самбірської єпархії, втамовує духовну
спрагу вірних Христової Церкви. Ось
уже чотири роки ця газета кожного
місяця сповіщає вірним про духовне
життя єпархії і Української
Православної Церкви Київського
Патріархату. Від усієї душі бажаємо
редакції газети і надалі продовжувати
цю працю на благо Православної
Церкви і українського народу.

прот. Ярослав Венгрин
***

Бог Отець у Своєму Сині
об’єднав нас через Христову
Церкву, Духом Святим
відродив до життя нового,
вічного. Бог благодаттю
Святого Духа українців,
розселених по всій землі,
збирає воєдино у Православну
Церкву Київського
Патріархату. А по місцях
компактного проживання ми
об’ єднані у єпархії та парафії.

Наш Бог спілкується з нами
Святим Духом та словом,
записаним у Святому Письмі.
Бог і нам для спілкування з
Собою дав у володіння слово. З ласки Божої словом мовленим
і писаним ми спілкуємось і між собою.

І ради спілкування з благословення нашого правлячого
владики Якова, архиєпископа Дрогобицького і Самбірського,
і виходить наше друковане слово – газета «Духовна криниця».
Її появі завдячуємо настійливості владики Якова та клопіткій
праці головного редактора прот. Іоана Альмеса, і секретаря
єпархії прот. Андрія Безушка, при спільній підтримці
дописувачів та читачів.

В цій газеті лунає слово Боже, повчання свв. Отців, наука
священиків, роздуми мирян. В ній ми розповідаємо про себе,
про життя парафій і так відчуваємо близькість та єднання.

То ж щирі вітання, браття і друзі, з нагоди ювілейного
номера друкованого слова нашого спілкування.

 прот. Іван Владика
***

Щирі вітання з нагоди ювілею нашої
духовної єпархіальної газети! Не
зупинятися в навчанні Божого люду, як
говорить Ісус Христос до Апостолів:
«Навчайте всі народи ... і ось Я з вами
до кінця віку...»

свящ. Володимир Марцинів
***

ТВОРЧА П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
Щиросердечно вітаю редакційний

колектив, авторів і читачів духовного вісника нашої єпархії з
ювілейним виходом у світ 50-го номеру газети «Духовна
криниця».

50-й – це творча п’ятидесятниця для всіх тих, хто доносить
у друкованому слові до наших сердець істину Божу, живе

П’ЯТДЕСЯТИЙ ВИПУСК
джерело віри.

Гарно дякую головному
редакторові священику Іоану Альмесу
та його помічникам за ревну й
невтомну журналістську працю у
виданні нашого єпархіального
громогласника. Не шкодуючи ні сил,
ні часу, Ви робите все можливе, щоб
читачі мали змогу отримати зрозумілу
і доступну інформацію про духовне
життя нашої єпархії.

Молитовно бажаю всім Божого
благословення, міцного здоров’я,
натхнення та творчого довголіття!

свящ. Ярослав Фабіровський
***

Вітаю нас усіх з виходом
ювілейного єпархіального часопису.
Преса, в тім числі церковна, – це
величезний культурний фактор
суспільного життя, тихий, але
вагомий проповідник. Вона має
значний вплив на формування
світогляду людини. Тому так
важливо, щоб друковане слово несло
правдиву і об’єктивну інформацію.

прот. Михайло Цебенко
***

«Духовна криниця» —
зернятко віри та істини
Читаючи щомісячний

часопис Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ КП
газету «Духовна криниця», я
глибоко засвоюю спасительні
істини, розумію духовну красу
релігійних текстів,
ознайомлююсь з новими
подіями релігійного життя
багатьох православних парафій
нашого краю. За цей час Ваша
газета заявила про себе як
справжній і дієвий форум
проповіді християнських цінностей, вільного обміну думками,
творчого пошуку та нових підходів до проблем і викликів
нашого українського сьогодення. За це Вам належить
признання і щира вдячність!

Отож, з нагоди ювілейного п‘ятдесятого випуску часопису
зичу головному редакторові отцю Іоану Альмесу, всій
редакційній колегії та читачам газети «Духовна криниця»
нових творчих злетів та здобутків, Божого благословення,
міцного здоров‘я, апостольської ревності у вірі. Нехай це
зернятко віри та істини, що засіяне на сторінках «Духовної
криниці» веде всіх нас тією світлою та квітучою дорогою,
що лежить до Царства Небесного. Нехай вона процвітає та
збагачується все новими читачами на Славу Божу!

Наталія Андреїшин,
вчитель парафіяльної

недільної школи церкви св. кн. Волдимира
м. Новий Калинів

***
Видання «Духовна криниця» – це

невичерпне джерело глибокої духовної
мудрості. Людина, котра хоча б раз
відкрила для себе сторінки цього
джерела, відчула неймовірне духовне
піднесення, збагатила свою душу
безцінною Божою наукою. Черпати
інформацію в «Духовній криниці»
неможливо без сліз радості та покаяння.
Відчуваєш, ніби гріховна гора відлягає
від серця, настає спокій та душевне
полегшення.

У важкий для України час видання
стало лікувальним бальзамом для тих,
хто захищає рідну землю. «Духовна
криниця» підтримує, розраджує, дає
глибоку віру, надію і сподівання миру та
злагоди. В ній народжується осередок єднання та зміцнення любові
до ближнього.

Слава Богу за те, що православні християни Дрогобицько-
Самбірської Єпархії УПЦ КП мають надзвичайно цілюще джерело
Божої мудрості. Низький уклін та шана усім тим, хто прикладається
до творіння духовного слова. Господь віддячить сторицею!

Леся Касій,
вчитель парафіяльної недільної школи

церкви св. кн. Володимира м. Новий Калинів
***

Мені вісім років і не все, що написано в «Духовній криниці» мені
зрозуміле. Але вона для мене, як маленьке джерельце духу для
написання нових віршів і науки служіння Богові.

Анастасія Тюльченко,
учениця Підбузької недільної школи

***
Мабуть, влучнішої назви, ніж «Духовна криниця» для цієї газети

неможливо було знайти.
У ній знайомимося з діяльністю інших парафій, цікавими фактами

з життя святих, знаходимо відповіді на незрозумілі питання
релігійного життя, не раз в поетичних та прозових рядках, що
друкуються на її сторінках, знаходимо підтримку, розраду в гіркі
хвилини. Як з життєдайного джерела черпаємо з неї сили для
правдивого побожного життя.

Часто в розмовах називаємо її «наша газета», в той же час
гордимося, що її рядки читають і в інших областях України та
далеко-далеко за її межами.

Зичимо газеті «Духовна криниця», щоб її потоки животворчої,
надихаючої енергії, які витікають з неї, ніколи не міліли, не пересихали,
як не зникає вода жива, дана нашим Спасителем – Ісусом Христом.

родина Тюльченків,
парафіяни храму Собору святого Іоана Хрестителя

смт Підбуж

Закінчення. Початок  на 1 стор.

Інтерв’ю
Високопреосвященійшого Якова

архієпископа Дрогобицького і
Самбірського з нагоди ювілейного

випуску нашої газети.

вдосконалити, збагатити, черпають хоч ту невелику
часточку духовної правди в газеті, яка старається
подати читачеві Божу мудрість.

Газетні рубрики в основному несуть істини
Святого Письма. Метою кожного пастиря є
навчання своїх вірних і наш часопис є одним із
зерен, яке йому допомагає в цьому навчанні.

- Що газета дає людині для душі і яка
вдячність християнина за інформацію.

- Слідкуючи за випуском  кожного номера, за її
послідовністю, я бачу  весь час нові і нові статті,
навчальні мудрості з Євангелії, із вчення святих
отців, вчителів Церкви. Це велика користь людині
для душі. Євангеліє нас вчить, що спочатку хворіє
душа заплямована гріхом, а потім і руйнується
хворобою тіло через відсутність духовної чистоти
в людині. «Духовна Криниця» є тією допоміжною
часточкою, яка допомагає усвідомити свою
гріховність і позбуваючись її знайти для себе
духовне очищення.

- В чиї обов’язки входить видавництво
газети?

- Видавництво є обов’язком єпархії і мета її
зрозуміла з вище наведеного. Редакційна колегія
обрана собором священнослужителів на загальних
зборах єпархії.  В кожному єпархіальному
благочинні, є відповідальні священики які
висвітлюють життя парафій, радісні новини,
вітання, побажання та інше. Церква відображаючи
своє духовне життя в черговий раз підкреслює, що
вона живий організм «Тіло Христове».

- Чи можна газету віднести до духовної
літератури?

- Будь-яка книга, брошура, листівка, бюлетень
чи газета це є засіб масової інформації. Коли до
церковної газети входять: цитати Святого
Євангелія,  богословські праці, зображення ликів
святих і інше з церковного вчення, то думаю, що
частково можна. Адже такий часопис теж несе за
собою істини вчення Господнього.

- Чи велика зацікавленість  Церкви у випуску
газети?

 - Церква, є велика навчально-богословська
інституція, вона зобов’язана вчити, просвічувати,
інформувати своїх вірних, змінювати погляди життя
людини в кращу сторону. І газета є одним з
допоміжних засобів у досягненні даної мети.
Ведучи боротьбу із гріхом, газета може позитивно
вплинути на світогляд  людей.  Почитавши сторінки
газети ми себе збагачуємо у всіх аспектах:
літературно, духовно, історично, поетично,
морально.

Господь смерті грішника не хоче, Він хоче, щоб
той навернувся і жив. І Святе Письмо є свідченням
цього, а наша газета  - маленьким Його помічником.

- Ваше Високопреосвященство, що б ви на
завершення побажали нашим читачам та
редакційній колегії газети?

- Для духовного збагачення читача є газета
«Духовна Криниця». Так дай Боже відвернення
лінивства, байдужості, безнадійності,  а даруй
Господи  цікавість до читання, щоб всі отримали
духовне задоволення: і ці, що пишуть, і ці, що
читають. У прояві цікавості до буття, через газету
можна отримати відповіді на всі випадки життя, нам
також цікава Ваша точка зору, що до подальшого
розвитку нашої газети тож пишіть на нашу
електронну пошту. Ми завжди радо приймаємо
листи від читачів із задоволенням даємо на них
відповіді. Бажаю вад Дорога редакціє і Тобі любий
читачу добра, миру, спокою, здоров’я Господської
сили і Божого благословення на многії і благії літа.

Щиро дякую Ваше Високопреосвященство за
таке цікаве і змістовне інтерв’ю.

Розмову вів прес-секретар єпархії
Віталій Ковалишин.



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №7 (50)  Липень 2017 р.Б. 3

Найбільше щастя, неоціненну милість, яку тільки Господь міг залишити і залишив людям
на Землі, є Свята Православна Церква, Церква, яку Всевишній створив у День П’ятидесятниці,
утвердивши її Зісланням Святого Духа на святих своїх учнів і апостолів. Через цих вибраних
галілейських мужів Церква Христова розповсюдилась по всьому світу, їхніми трудами Церква
і сьогодні росте, через народження нових громад і будівництво нових храмів по всій Вселенній,
по всій нашій неньці Україні.

І ось день 18 червня – друга неділя після П’ятидесятниці – став пам’ятним і воістину
історичним в місті Трускавець, Дрогобицько-Самбірської єпархії. У цей день до трускавчан
завітав очільник єпархії, високопреосвященний Яків, архиєпископ Дрогобицький і Самбірський.

Насамперед владика Яків здійснив чин освячення престолу, опісля наніс св. миром знак
Св. Хреста на усі стіни споруди. Освячено було також жертовник. Наприкінці чину освячення
високопреосвященний архиєпископ Яків спільно з духовенством та вірними звершив урочистий
хресний хід церковним подвір’ям, під час якого довкола храму був обнесений антимінс зі
святими мощами, а стіни святині були окроплені освяченою водою.

Кульмінаційно розпочалася Святкова Божественна Літургія.
За Богослужінням владиці Якову співслужили: секретар єпархії прот. Андрій Безушко, декан

Дрогобицького благочиння прот. Ігор Пулик, ігумен Феогност (Бодоряк), прот. Матвій Олійник,
прот. Ігор Заборний, протодиякон Іван Березовий, настоятель храму прот. Петро Потоцький.

Під час Літургії намісник Хресто-Воздвиженського Манявського чоловічого монастиря
ігумен Феогност виголосив проповідь.

Владика Яків освятив
новозбудований храм на честь
Святого Агапіта Печерського

На завершення святкового богослужіння високопреосвященний архиєпископ Яків звернувся
з глибоким і змістовним словом до присутніх у храмі. Владика зокрема розкрив духовну
значимість храму, «як Дому Божого на землі», закликавши, зокрема, «невтомно і кожнодневно
будувати духовні храми – храми своїх душ, вмістилища Духа Святого у собі».

Завершилося святкове Богослужіння уставним многоліттям.
Прес-служба єпархії

Привітання архієпископу
Якову з нагоди 65-річчя

Управління та
духовенство Дрого-
бицько-Самбірської
єпархії Української
Православної Церкви
Київського Патріар-
хату щиро вітає з 65-
ти літнім ювілеєм від
Дня народження свого
архипастиря, архиє-
пископа Дрогоби-
цького і Самбірського
ЯКОВА.

Ваше Високопреосвященство, Владико Якове! У цей величний день,
прийміть щирі вітання від усієї повноти Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Нехай всемилостивий Господь завжди допомагає Вам на шляху
служіння Йому й ближнім, щедро обдаровуючи Вас здоров’ям,
натхненням і силою, терпінням, смиренням і любов’ю. 

Нехай охороняє Вас Господь у здоров’ї та благоденстві на многії і
благії літа.

Іспола еті деспота!
20.06.2017

Прес-служба єпархії

У 1-шу неділю
після П’ятидесят-
ниці, в день, коли
Церква вшановує
всіх святих, свяще-
ник Святослав
Юрків, настоятель
парафії Святої
Тройці с. Старичі,
відвідав військове
містечко «Гвардій-
ське» на Яворівсь-
кому полігоні.

Після привітання військовослужбовців зі святом на ранковому загальному
шикуванні, капелан зустрівся з молодим поповненням солдат строкової
служби, яким провів лекцію на тему «Молитва та її важливість в житті
кожної людини». Присутні ділилися своїми думками щодо цієї теми, активно
відповідали на питання священика, усі разом розбирали слова Господньої
молитви «Отче наш».

Недільна зустріч завершилась богослужінням, після чого всі охочі мали
змогу отримати молитовник та ікону Богородиці.

Прес-служба єпархії

НЕДІЛЬНА ЗУСТРІЧ З
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

Саліна – урочище і колишня соляна шахта в
Україні, Старосамбірському районі Львівської
області, поблизу села Солянуватка, що біля
Добромиля.

Впродовж століть шахта була відома не тільки
в Галичині, а й у Польщі, Словаччині, Австрії.
Пізніше в урочищі існував санітарно-оздоровчий
комплекс – санаторій на 365 ліжок та оздоровчі
заклади для лікування туберкульозу, пневмонії та
бронхіальної астми (у 1986 році був закритий
Львівським облздороввідділом).

У червневі дні 1941 року в Саліні органами
НКВС було страчено близько 3600 чоловік,
копальня була вщерть заповнена людськими
тілами. Мешканці Солянуватки розповідають, що
до Саліни напередодні трагедії з Перемишля були
пригнані арештанти. Під час екзекуції весь час

Інтеграційний творчий дитячий літній табір «Кольорові гори»
відбувся в с. Нагуєвичі, поряд з садибою Івана Франка. В програмі
були майстер-класи від провідних художників педагогів Європи,
проводилася арт-терапія від тренерів Украіни, Польщі, Латвії.

Під час табору духовні бесіди із дітьми проводив отець Андрій
Безушко, розкриваючи дітям потребу у молитві, читанні Святого
Письма та багато інших цікавих духовних розмов.

На завершення табору відбулася творча виставка усіх художніх
робіт, які діти виконали під час перебування на Франковій землі.

На художню виставку були запрошені голова Дрогобицькї
районної ради Михайло Миколайович Сікора, голова Дрогобицької
райдержадміністрації Володимир Анатолійович Шутко та
головний спеціаліст з питань молодіжної політики Віталій
Олегович Ковалишин. Усі присутні гості були вражені високою
майстерністю та креативністю учасників табору, а також були
нагороджені цінними художніми подарунками. 

Прес-служба єпархії

Владика Яків віддав шану жертвам комуністичного
режиму, що загинули у червні 1941 року в урочищі «Саліна»

працювали в Саліні двигуни, аби заглушити
постріли і крики мордованих. Окрім того, згідно
зі свідченнями місцевих жителів, з того самого
Перемишля привезли вантажівками також і тіла
уже забитих людей. Коли катам не вистачало
набоїв, людей били дерев’яними молотами і
напівживими скидали в шахту, на стометрову
глибину.

Владика Яків та канцлер єпархії прот. Андрій
Безушко  взяли участь в екуменічній
поминальній панахиді. Після панахиди владика
звернувся до скорботної громади та просив
присутніх задуматися над масштабами трагедії
«Саліни». «Саліна» – місце для молитви. Закликав
представників влади надалі вшановувати пам’ять
невинно убієнних в ур. «Саліні» не на районному
чи регіональному рівні, а на державному рівні.
До молитви також приєдналися
священнослужителі Української Православної
церки Київського Патріархату, Української
Греко-Католицької церкви, та Української
Автокефальної Православної церкви.

Серед гостей заходу були: депутат Верховної
Ради України – Андрій Лопушанський, делегація
Львівської обласної державної адміністрації,
Львівської обласної ради, делегація Мостиської
районної ради, делегація Самбірської районної
ради та райдержадміністрації,  делегація
Городоцької районної ради, голова
Старосамбірської районної ради.

 Прес-служба єпархії

Канцлер Дрогобицько-Самбірської
єпархії взяв участь у мистецькому

таборі «П’ЯТЕРНЯ»
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Церква Православна завершила пасхальний період, прославила Пресвяту
Трійцю, пригадала вірним про своє становлення.

Налякані й розгублені апостоли чекали сповнення Христових слів: «Не
відлучайтесь із Єрусалима, а чекайте обіцяного від Отця, про що ви чули
від Мене» (Діян. 1,4). Не всі навіть розуміли ще сутність Царства
Христового.

Вони впали долілиць в Сионській світлиці як слабкі і налякані
послідовники Ісуса. Піднялися вже послідовниками Месії, апостолами і
вчителями утвореної земної Церкви.

Заснована у день Зішестя Святого Духа Новозавітна Церква зростала.
Дух Святий на Вселенських соборах творив для людей «богослів’я-догмати»,
люди творили розмаїття обрядів. У єдності віри та розмаїтті звичаїв Соборна
(«не  монархічна») Церква міцніла.

Далі – богословські суперечки, розділення, втрата віронавчальної єдності.
За 4-ма  Церквами Візантійської імперії закріпилася назва православні, за
Римською Церквою – католицька. Відповідно й віровчення поділених Церков
отримало назву православ’я та католицтво. Пізніше із Католицької Церкви
виокремлюється Протестантські церкви та деномінації.

Що означає бути православним у розумінні Єдиної Церкви. Точно не у
грі дефініціями. Мова – про чистому та правдивість віровчення Церкви.
Римська Церква це віровчення Єдиної Церкви на сьогодні в повноті не
дотримує. І до того спричинилися її новітні собори, які «зіграли не до джерел,
а від джерел». Бо юридично зафіксували конфліктні та дискусійні
богословські питання. Тож, за Церквою, що залишилась на віронавчальних
істинах Єдиної Церкви Христової, закріпилася назва Православна, за тією,
що переглянула – Католицька.

Нині все частіше терміном православний маніпулюють. До прикладу: «Я
православний, бо дотримуюся східного обряду». В одному молитовнику
знаходив таке (православний – це той, хто правильно славить Бога, себто
католик). За шевроном «правильно славить Бога» можна назвати будь-яку
релігію (Наприклад: православний – це той хто правильно славить Бога,
себто  мусульманин, чи юдей, протестант тощо.). Кожен вважає, що він
правильно славить. Але чи він стає від того належний до православного
віровчення (Православної Церкви)?

Інша новітня маніпуляція – означення Церкви за обрядом (Церкви східного
обряду, східної традиції). Обряд є зовнішнім виявом віри, формою її
вираження. У Православній Церкві домінує візантійський (східний) обряд,
рідше латинський (західний). В Римській Церкві – латинський, рідше
візантійський, якого дотримуються греко-католицькі Церкви. Одначе східний
обряд – це не тільки візантійський. А копти, вірмени, ефіопи, сирійці.…?
Це теж, східний. А зрештою слов’янський церковний простір  має свої й
обрядові особливості. Як людину не характеризує одяг, так і Церкву не
визначає обряд.

То, що визначає Церкву? Віронавчальні істини (догмати). Цих істин
Єдиної Церкви й дотримується Церква Православна, в тім числі і у вченні
про Пресвяту Трійцю. Євхаристійне єднання та повернення до давньої
єдності можливе тільки через повноту віри.

«Коли Ти, Христе Спасителю, вознісся на небо, Ти обіцяв своїм
апостолам й ученикам зіслати з неба Утішителя Святого Духа, що мав їх
навчити всякої правди. Ти сповнив, Христе, ту обітницю… Того Небесного
Царя, Утішителя, Духа Правди взиваємо щодня: «Прийди і вселися в нас й
очисти нас від усякої скверни і спаси, Благий душі наші».

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

Монастир – то не споруди (храми, печери, купальні тощо), це,
насамперед, монахи з їх високодуховним ангельським життям.

ХХІ століття внесло свої коректи і в монаший простір, одначе не завжди
втішні. Монастирі замість орієнтирів святості перетворюються (чи
уявляються деякими вірними) на культурно-розважальні, туристичні й інші
центри. В церковному середовищі монастир часто порівнюють з маяком.
Як світло маяка вказує кораблю (чи то в шторм, чи у темряві), як не
розбившись, увійти в гавань, так світло-життя монахів має вказувати нам,
як зійшовши почасти у цьому світі з шляху спасіння своєї душі, повернутись
на цю дорогу.

Чернеча спільнота з Вуйковицької обителі є саме таким взірцем.
Монастирі – це віра, її утвердження у певному регіоні. Їх було понад 200 у
нашій Перемищльській єпархії. Дрогобицько-Самбірська єпархія УПЦ КП
є частиною цього давнього єпархіального православного простору, інша
частка залишилася за межею кордону. Тож сьогодні Кирило-Мефодіївський
монастир у Вуйковичах – останній форпост на етнічних українських землях
відродженого Православ’я.

Цьогоріч в черговий раз українські паломники долучитися до святкової
соборної молитви у цьому монастирі. Навіть злощасний кордон, де
принижують українців, штучно створюваними довжелезними чергами, і
поляки, і свої ж «українці» (українська влада не надто турбується про

громадян) – не затьмарив тієї духовної радості, яку отримали в єдиній
українській православній обителі на Перемишльщині.

Святкове богослужіння свв. рівноап. Кирилу і Мефодію поєднувалося зі
службою віддання Пасхи та молитвою за тих, хто потерпів від операції
«Вісла».  Соборну молитву посилювала участь трьох українських архієреїв:
львівського митрополита Димитрія (Рудюка), який очолював богослужіння,
рівненського архієпископа Іларіона (Процика), виконувача обов’язків
екзарха Європи та володимир-волинського єпископа Матфея (Шевчука), а
також численного духовенства та вірних, зокрема й з Дрогобицько-
Самбірської єпархії.

У слові митрополита Димитрія простежувалась лінія кирило-мефодіївської
присутності на Перемишльській землі та вигнання українців в 1944-1947
рр. з їх рідних земель: «Колись нас гнали тут, сьогодні женуть на cході
нашої держави, так надгризають ту нашу землю...».

Скільки ж тягарів прийняли на свої рамена архімандрит Никодим
(Макара) та ігумен Афанасій (Дембіцький) аби постав цей монастир… Яка
копітка праця була потрібна для організації монашої спільноти… Одному
Богові відомо.

«Нашою відрадою є Матір Божа», – невтомно твердив у своєму слові
ігумен монастиря архімандрит Никодим. «Багато де в світі знають про чуда
Божої Матері в нашому монастирі, особливо про дари дітонародження. Але
не оточуючі нас (поляки і златинізовані ополячені українці, які мешкають в
сьогоднішніх Уйковіцах – авт.) ... і хрести в руках тримають, і на грудях
мають, і проходять як тварини... І так живемо, як на острові …. Тому потрібна
і ваша молитва, і ваша присутність…».

Й справді місце особливої відради і заступництва Богородиці. До Неї
часто приїжджають вірні  за допомогою і відрадою і звеличуючи співають:

«Ти, Богородице, у преславній Ватопедській іконі, на землю Перемиську
до виноградника Свого прибула, щоб остерігати нас так, як колись остерігала
ватопедських монахів: «Не відчиняйте брам серця духовним розбійникам,
але вийдіть відважно на мури Православ’я, проженіть розбійників і сіячів
єресей, допомагайте Мені своїм життям, згідним з Євангелієм Сина Мого,
щоб Я могла стримати Його караючу правицю, щоб Він змив гріхи світу,
зіслав нам мир з Небес і спас душі наші».

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

НАРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ &
ІДЕНТИФІКАЦІЯ

CIVITAS DEI &
ОСТРІВ БЛАГОДАТІ
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«Пам’ятайте наставників ваших, які
проповідували вам слово Боже, і, дивлячись
на кончину життя їхнього, наслідуйте віру
їхню» (Євр. 13:7).

Дорогі браття і сестри! Сьогодні ми з вами
поминаємо таких двох наставників, як
всехвальних первоверховних апостолів Петра
і Павла. Це два Божі світильники, які багато
потрудились в проповіді слова Божого.
Апостол означає в перекладі посланець. Ісус
Христос під час свого земного життя вибрав
собі 12 апостолів. 11 із них походило з Галілеї,
лише один – Юда Іскаріотський, який  і зрадив
Христа, походив з Юдеї. Святий апостол Павло
заслуговує на особливу увагу, так, як він не
належав до числа 12-ти апостолів. А був
вибраний чудесним способом самим Ісусом
Христом на апостольське служіння. Христос
безпосередньо відкривав йому свою
Божественну науку. Він не бачив, під час свого
земного життя Ісуса Христа. Він найбільше
потрудився з усіх апостолів. На початку він
був гонителем Церкви Христової. А потім, як
пише блаженний Августин, в слові,
присвяченому апостолу Павлу: «Із волхва став
ягнятком, із гонителя став ревнителем». І якби
не смерть святого апостола Стефана
Первозванного, біля якого він знаходився під
час його мученицької кончини, то Церква, як
каже той самий святий, не мала б такого
великого апостола.

Сьогодні свята Православна Церква перед
нами виставляє тих двох велетнів духу. І вона
каже нам з вами, щоб ми споглядали на їхнє
святе життя. Бо і вони були люди. Вони ж не
були безплотні ангели. Вони були люди, подібні
до нас з вами. Що нас відрізняє від них? Як
каже Іоан Золотоустий: «Перешкодою до
чеснот є розбещеність душі і потьмарення
розуму». Святі апостоли теж мали свої
недоліки. Бо ми знаємо, що апостол Петро
тричі відрікся від Христа. І про це не приховано
в святій Євангелії. Бо, як ми бачимо, світських
героїв намагаються завжди ідеалізувати,
приховуючи їхні недоліки. А святе Письмо
показує ті людські немочі святих апостолів, їх
сумніви, падіння, зречення. Але потім вони все
своє земне життя принижували себе. Святий
апостол Петро все життя плакав, коли чув, як
співає півень. Бо півень нагадував йому ту
драматичну сторінку із його земного життя,
коли він тричі відрікся свого Божественного
Вчителя, якого найбільше любив. Святий
апостол Павло відкрито називає себе
гонителем Церкви Христової. Бо він це робив
по несвідомості, мав ревність, але не по
розуму. Але Господь своєю Божественною
благодаттю обрав його «від утроби матері»
(Гал. 1:15). Він був інтелектуалом того часу,
мав римське громадянство, в ньому
народився, бо походив із Тарса Кілікійського,
він здобув на той час найвищу освіту біля ніг
найвідомішого на той час галилейського,
юдейського вчителя Гамаліїла. І з великою
ревністю переслідував послідовників Ісуса
Христа, захищаючи Закон Мойсея. І тут
раптом Господь його чудесно впіймав на дорозі
до Дамаску, він осліп, впав на землю і почув

Мені доводилося чути, як деякі люди казали: «Якби
не було вина, ми б не стали пияками!» О лукаві! Люди
грішать, а ми зневажаємо дар Божий! Та хіба ж вино –
причина цього зла? Ні, не вино, а непоміркованість тих,
які ним зловживають! Тому краще скажи: «О, якби не
було пияцтва!» А якщо скажем: «Краще б не було вина»,
– то можемо дійти й до таких висновків: краще б не
було заліза, тому що існує людиновбивство; краще б
не було ночі, адже ж є злодії; краще б не було світла,
оскільки є наклепники. Таким чином ти, врешті,
захочеш все знищити. Але ти не чини так, оскільки це
– сатанинський дух. Не зневажай вино, але зневажай
пияцтво. Коли п’яний протверезіє, опиши йому всю
огидність його вигляду в сп’янінні. Скажи йому, що
вино дане нам для звеселяння, а не для того, щоб
спотворювати себе; дане, щоб бути радісним, а не щоб
ставати посміховищем; дане для зміцнення здоров’я, а
не для його розладу; для лікування тілесної немочі, а
не для ослаблення духу. Бог винагородив тебе цим
даром. То чому ж ти непоміркованістю своєю
безчестиш себе? Прислухайся, що каже апостол Павло
Тимофію: «Надалі пий не лише саму воду, але вживай
трохи вина, заради шлунка та частих твоїх недуг» (1

Пам’ять святих славних і всехвальних
первоверховних апостолів Петра і Павла

голос: «Савле, Савле! Чому ти гониш Мене?»
(Діян. 9:4). «Тяжко тобі йти проти рожна»
(Діян. 9:5). «Господи, що повелиш мені
робити?» – питає апостол. І отримує вказівку
іти в Дамаск. Там апостол від сімдесяти
Ананія охрестив його, він прозрів і ніхто не міг
його впізнати. Самі християни уникали його,
бо боялися, не вірили, що гонитель раптово
став ревним проповідником вчення  Ісуса
Христа і в  усіх синагогах доказував, що Ісус
Христос є правдивий Месія, що прийшов на
землю. Скільки він перетерпів від своїх
лжебратів, був битий на морському кораблі,
був каменований. І на кінець, був усічений
мечем при імператорі Нероні. Залишив нам
14 послань. І кожен із нас мав можливість з
ними ознайомитися, бо я звертався, щоб під
час посту прочитали два соборних послання
апостола Петра і 14 послань апостола Павла.
Кожен із нас мав можливість приступити до
сповіді, до святого Причастя під час посту,
який присвячений первоверховним апостолам
Петру і Павлу.

Святий апостол Петро теж був розп’ятий.
Бо своєю проповіддю він озлобив імператора
Нерона. Апостол Павло переміг волхва
Симона, якого вважали богом, якому
поклонявся і сам імператор. І Нерон
озлобився проти апостола, бо він двох його
жінок привів до Христа. І дав наказ його
розіп‘яти. Але апостол Петро, вважаючи, що
він негідний бути розп’ятий так, як Христос,
він сказав, щоб його розіп’яли вниз головою.

Вони постраждали в різний час. Але свята
Церква установила вшановувати їхню пам’ять
в один день. І надала їм титул – первоверховні
апостоли. Хоча, я ще раз підкреслюю, апостол
Павло не належав до числа 12 святих апостолів.
Але авторитет в Церкві мав величезний. Бо
здійснив три подорожі. Проповідував в
основному серед язичників. І проповідував не
тільки в Середземномор’ї, але і в Римі, навіть
в Іспанії. Не було літаків, не було поїздів, не було
автомобілів – пішки, по морю в кораблях, вони
обійшли майже всю Вселенну.

Для нас, дорогі браття і сестри, людей
немічних і грішних, неможливо собі навіть
уявити тих подвигів, які понесли святі
первоверховні апостоли Петро і Павло. Ми є
перед ними «карлики духовні». Яка в них віра
була! А в нас яка? Яка в них ревність була! А
наша яка? А яка любов до Господа, до своїх
ближніх. Апостол Павло каже: «Я жадав би
сам бути відлученим від Христа за братів моїх,
рідних мені по плоті, тобто ізраїльтян» (Рим.
9:3). Яка любов була, дорогі браття і сестри.
Яка жертовність була. День і ніч проповідував,
зазнавав небезпек, був взятий до третього
неба. Чув невимовні ангельські співи, про які
неможливо описати  і висловити людською
мовою. Тому він сказав: «Не бачило око, і вухо
не чуло, і на серце людини не приходило те, що
Бог приготував тим, хто любить Його» (1 Кор.
2:9). Ось як пише Іоан Золотоустий про
апостола Павла, якому присвячує сім слів: «Це
луг духовний і рай небесний». І перечислює
старозавітних праведників: і Авеля, і Ноя, і
Давида, і Авраама, і Іова. І каже, що він  в

усьому перевершував їх в чеснотах.
«Перевершував навіть ангелів», – говорить
Іоан Золотоустий, він благоговіє перед
апостолом Павлом. І зауважили, під час
земного життя, коли Іоан Золотоустий читав
послання апостола Павла, апостол Павло
з’являвся йому і розтлумачував на вухо, як
треба розуміти ті чи інші вислови його послань.

Ось такими великими, дорогі браття і
сестри, були святі. Нам, грішним, важко
характеризувати їхні подвиги. Ми зовсім далекі
від того всього, хоча носимо ім’я – християн, і
носимо ім’я святих. Ми зовсім далекі від віри
христової. Ми зовсім далекі від тої ревності,
побожності і любові, яка була в святих
первоверховних апостолів Петра і Павла. І
тому молімося в сьогоднішній день до Господа
Бога і до первоверховних апостолів, щоб вони
молились за нас. Щоб Господь Бог за їхніми
молитвами просвічував нас, наш розум, щоб
ми жили в страху Божому, бо благодать Божа
в немочі звершується. Вони щиро каялися в
своїх гріхах і тому таких високих чеснот
досягали. Тому вони досягали таких висот в
духовному житті, бо вони розуміли, що без
Христа вони нічого не варті. А ми самі собі
шкодимо, бо дуже часто в сповіді ми не
виявляємо своїх хворіб, своїх ран, своїх
немочей. Ми хочемо показати перед Богом,
перед священиком, які ми добрі. І через те, ми
тратимо дуже багато, бо не розуміємо суті
сповіді і не відчуваємо радості після святого
Причастя. Святі апостоли себе впокоряли, себе
ганили, себе звинувачували. І тому апостол
пише: «Коли я немічний, тоді сильний» (2 Кор.
12:10). Бо ми ніщо без Господа. Як сказав
Христос: «Без Мене не можете робити нічого»
(Ін. 15:5).

Покоряймось, дорогі браття і сестри,
терпімо, споглядаймо на цих великих світочів
Церкви Христової. І покоряймо себе, і більше

трудімося для спасіння своїх безсмертних душ.
Маймо таку ревність у Бозі, стараймося інших
приводити до Христа, бо вони, два апостоли,
всю Вселенну привели до Христа. А кого ми з
вами привели до Христа? Чи ми привели свого
чоловіка, свою жінку, своїх дітей, своїх онуків,
своїх сусідів? Ось запитаймо самі себе. І
деколи бачимо, чому таке безбожництво серед
нас. Таке масове відступництво. Та тому, що
ми не відповідаємо званню християнина. В нас
немає тої ревності, яка була в їхніх серцях. Вони
могли б спокійно задовольнятися тою радістю,
яку вони відчували в житті з Христом. Але
вони захотіли поділитися з іншими, щоби й інші
прилучилися і відчули ту радість в Господі. Бо
деколи ми собі думаємо, що тільки в тому
земному житті, через їжу і питво, через страсті
вся наша радість. Ми глибоко помиляємось.
Ось нам, християнам, треба показати іншим
людям, які так живуть, альтернативу. Що крім
цього є ще радість в Бозі. Бо навіть сьогодні
пам’ять апостолів Петра і Павла і до чого вона
зводиться. От так і погляньте: п’янки, гулянки
і танці. Люди не відчувають радості в Христі.
Люди думають, що радість тільки в алкоголі,
що радість тільки в танцях, радість тільки в
розпусті, радість тільки у вседозволеності. Як
ми змаліли, дорогі браття і сестри! Як ми
відійшли від заповідей Христа! І ось чому ми
з вами такі зневажені буваємо. Бо сіль, яка
втрачає свою властивість викидається. Ми не
є тим світлом, яким повинні бути. Тим світлом
були первоверховні апостоли. І люди йшли на
це світло. І вони, апостоли, привчали інших до
цього світла і до цієї радості.

Пам’ятаймо про це, пам’ятаймо про
наставників наших, які проповідували нам
слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього
життя, унаслідуймо їхню віру. Амінь.

прот. Іоан Альмес

ПИЯЦТВО – ТЯЖКИЙ ГРІХ

Повчання святителя Іоана Золотоустого
Тим. 5, 23). Якщо святий, знесилений хворобами, не
вживав вина, доки не звелів йому учитель, то якого ж
осуду заслуговуємо ми, коли здорові спиваємося?
Вино дане для звеселяння, адже сказано: вино веселить
серце людини, а ви й цю його добру властивість
зневажили. Бо що ж це за радість – втратити свідомість,
страждати від численних хвороб, бачити все хитким, у
мороці, немовби перебуваючи в гарячці?

Тож молю вас, не заражайтеся цією хворобою, а тих,
яких вона вже вразила, рятуйте від лиха, аби не було
між вами людей, що гірші від тварі безсловесної. Адже
тварини не шукають нічого, окрім того, що їм
необхідно; ці ж стають нижчими за них, переступаючи
межі поміркованості. Усі тварини – чи їдять, чи п’ють
– знають свою межу й не переступлять її, хоч би й
примушували їх. Тож непомірковані гірші від
безсловесних. І не лише в той день, коли мучаться від
сп’яніння, в душі й тілі вирує буря. Бідне тіло лежить
розслаблене, як корабель, розбитий стихією; а ще
нещадніша душа пияка, бо навіть у розбитому тілі
здіймає бурю й розпалює похіть. Як після
втихомирення бурі залишаються сліди її руйнівної дії,
так і тут спостерігаємо жахливу руїну. Як там

змивається за борт дорогий вантаж, так і тут усе
найцінніше викидається. Чи хтось розвивав у собі
цнотливість чи сором’язливість, покірність або
шанобливість – усе це пияцтво топить у морі безчестя.
А згубних плодів пияцтва в майбутньому житті взагалі
ні з чим не можна порівняти. Ніколи не бачити п’яниці
Царства Небесного. «Не обманюйте себе! – каже
апостол Павло, – … ані злодії, ані зажерливі, ані
п’яниці, ані грабіжники – Царства Божого не
успадкують» (1 Кор. 6, 9-10). Та про що я взагалі
говорю – Царства Небесного! Пяний не бачить навіть
оточуючих предметів, оскільки пияцтво перетворює
наші дні на ночі, світло – на пітьму; п’яний не бачить
навіть того, що в нього під ногами. І не лише це зло
зароджується з пияцтва, але й пізніше пияки зазнають
іншої дуже жорстокої кари: бездумного смутку й
зневіри, шаленства, розслаблення, насмішок, зневаги.

На яке ж помилування можуть сподіватися ті, які
знищують себе такими бідами? Безумовно, на жодне.

Тож постараймося запобігти цій недузі, щоб здобути
справжні блага через благодать і чоловіколюбність
Господа нашого Ісуса Христа. Йому ж – слава і держава
з Отцем і Святим Духом на віки віків.
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«Радуйся, Ізбавительнице, від горя, бід і
загибелі рятуй нас, бідних!»

(Акафіст до ікони Божої Матері «Ізбавительниця)
З такими словами, 25 червня 2017 року Божого,

паломники парафій святого рівноапостольного
великого князя Володимира м. Новий Калинів і учні
Підбузької недільної школи «Чадо Боже»
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП відвідали
велику українську святиню на Прикарпатті, відому як
Український Афон, який розташований у
мальовничому с. Манява Богородчанського району
Івано-Франківської області, де молитовно
вшановувалась чудотворна ікона Божої Матері
«Ізбавительниця», яка знаходиться над Царськими
воротами головного Соборного храму чоловічого
монастиря.

З нагоди свята чудотворної ікони Божої Матері
«Ізбавительниця» богослужіння очолив митрополит
Івано-Франківський і Галицький Іоасаф разом з братією
монастиря і священнослужителями. Після закінчення
літургії був звершений хресний хід з читанням святого
Євангелія і окропленням віруючих християн святою
водою. Учениці Підбузької недільної школи Віра
Кекош і Любов Стецяк удостоїлися нести ікону Божої
Матері під час хресного ходу. Потім владика розповів
всім присутнім історію цієї ікони і привітав зі святом.
Після чого в храмі було опущено чудотворну ікону
Божої Матері для поклоніння і моління за порятунок
від хвороб, горя і біди.

Опісля святкового богослужіння паломники з
чистотою серця, з щирістю молитов ознайомились з
іншими святинями монастиря, а саме: Храмом святих
страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба,
Храмом Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також
відвідали Блаженний камінь, який знаходиться вгорі
від обителі на відстані 400 метрів від виїзної брами.
Отець Ярослав Фабіровський розказав повчальну й
цікаву історію монастиря і Блаженного каменя, до
якого ми піднімалися.

Блаженний камінь – це місце молитви й очищення
від скверни, це перше житло – скит, де поселилися
«перші апостоли карпатського Підгір’я». Це святе
місце з цілющою водою, яка зціляє від недуг видимих
і невидимих. Парафіяни смт. Підбуж і міста Новий
Калинів з отцем Ярославом помолились, спожили
святу воду і зробили на згадку спільну світлину.

Манявський монастир – це місце духовності, миру
та любові. Передати вражень від відвідин цього
святого місця не можливо, його потрібно відвідати і
побачити. Можна сказати лиш одне, – враження будуть
сповнені блаженністю та духовною радістю.
Паломники повернулись додому, сповнені великою
любов’ю і піднесені духом.

Софія Альмес

18 червня 2017 року, у Неділю всіх святих землі
Української, в день, коли Українська Православна
Церкви Київського Патріархату молитовно вшановує
новомучеників та сповідників, які постраждали за
Христа і православну віру в Україні та в інших землях
у ХХ ст., українці звідусіль з’їхалися до відомого на
весь світ духовно-меморіального комплексу «Козацькі
Могили», відвідали Свято-Георгіївський чоловічий
монастир та Національний історико-меморіальний
заповідник «Поле Берестецької битви» у с. Пляшева
Радивилівського району Рівненської області.

Цього дня діти, вихованці парафіяльних недільних
шкіл церкви Собору Іоана Хрестителя смт. Підбуж та
святого рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів УПЦ КП виявили
свідомий намір бути на вшануванні пам’яті загиблих
козаків, які віддали своє життя за православну віру і
Батьківщину.

Очолив паломницьку поїздку священик Ярослав
Фабіровський – настоятель православної парафії
Київського Патріархату м. Новий Калинів, який
зорганізував та згуртував дітей і батьків обох парафій.

Діти пробудились раненько, вбрались в український
стрій та відправились автобусом до с. Пляшева, де
відбулось урочисте богослужіння з нагоди вшанування
загиблих у 1651 році. Святкову Літургію очолив
Предстоятель Української Православної Церкви
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України
ФІЛАРЕТ.

Божественна Літургія зачарувала сотні людей, які
приїхали очистити свою душу і серце, та принести в
жертву Богові своє маленьке терпіння. Наші парафіяни

щиро молилися за душі померлих героїв і просили у
Господа прощення для всієї України.

Проповідь Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України  Філарета додала усім великої мужності,
адже він своїм прикладом показує, як повинна жити
справжня людина – благочестиво, молитись за свою
державу, пам’ятати про своє минуле. Бо хто не пам’ятає
минулого, не має майбутнього.

Після Літургії прочани направились до пам’ятника
полеглим козакам та селянам-повстанцям, де відбулася
панахида. Довготривалою молитвою юні підбужани та
новокалинівчани виявили справжній патріотизм. Далі
відбулася пісна трапеза на зеленій траві. Діти та дорослі
гуртувалися біля о. Ярослава, бесідували за
благословенним обідом.

Трішки відпочивши, прочани виявили бажання
уважніше вивчити священну землю, пролиту кров’ю
козаків та селян, які боролися за свободу і
незалежність нашого краю. Отець Ярослав надав усім
унікальну можливість ознайомитися з історією
маленького села під Берестечком. Він цікаво розповів
про битву козацького війська під проводом Богдана
Хмельницького з поляками під Берестечком; про
історію Свято-Георгіївського Храму; провів до музею
козацької слави. Кожен збагатився духовно та
переглянув мимоволі свої життєві цінності.

Повертаючись додому, зупинили автобус біля поля
з червоними маками – українським символом пам’яті.
Радість була безмежною, як і поле. Фото на фоні маків
стане незабутньою згадкою про цей день єднання
православної молоді задля зміцнення патріотичного
духу, який здатен привести нашу державу до злагоди та
миру.

Леся Касій,
вчитель парафіяльної недільної школи

церкви св. кн. Володимира м. Новий Калинів

Протягом 23-25 червня в Острозі проходив міжрелігійний та
міжконфесійний Перший всеукраїнський з’їзд педагогів духовно-
морального спрямування. На захід з’їхались освітяни з усіх куточків
України для того, щоб обговорити тему «Стан, проблеми і
перспективи духовно-морального виховання дітей та молоді в
Україні».

Головна мета з’їзду – здійснення аналізу стану духовно-
морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкриття проблем
та окреслення перспектив викладання предметів духовно-
морального спрямування в Україні.

Захід розпочався із молебню на добру справу в студентсько-
викладацькому Храмі преп. Федора Острозького, який очолив
владика Іларіон, архієпископ Рівненський та Острозький. Після
закінчення молитви, гостей у традиційному для Острозької академії
форматі, привітали театралізовані герої – Князь Василь-Костянтин
Острозький, Гальшка Острозька та хоровий колектив університету.

Урочисте відкриття роботи Першого Всеукраїнського з’їзду
педагогів із предметів духовно-морального виховання розпочалося
з вітального слова ректора Острозької академії, доктора
психологічних наук, професора, Героя України Ігоря Пасічника.
Професор наголосив: «Це абсолютна закономірність, що з’їзд
представників, які несуть високу духовність, високу мораль
відбувається в стінах першого вищого навчального закладу
східної Європи – Острозької академії. Адже ще у ХVI столітті
тут був сформований потужний центр освіти, науки,
культури та, в першу чергу, духовності. Саме в Острозі
побачила світ унікальна книга – перше повне видання всіх книг
Святого Письма церковнослов’янською мовою – Острозька
Біблія».

На відкриття завітали почесні гості – архієпископ Рівненський
та Острозький Іларіон, Заступник голови з гуманітарних питань
Рівненської обласної державної адміністрації Світлана Богатирчук-
Кривко, директор Департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти МОН України Юрій Кононенко, доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член АПН України, Академії наук вищої школи,
міжнародної Академії духовних наук Алла Богуш, Народний депутат
України, голова Міжфракційного депутатського об’єднання
«За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унгурян,
голова Громадської ради з питань співпраці з Церквами
та релігійними організаціями при МОН України, радник Міністра
МОН України Володимир Марущенко, секретар Синодального
відділу релігійної освіти, катехизації та місіонерства УПЦ Ірина
Ковальчук, президент Всеукраїнського союзу церков християн віри
євангельської-п’ятидесятників Михайло Паночко, Ректор
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, кандидат політичних наук Алла Черній, заступник
Острозького міського голови з гуманітарних питань Оксана
Ситницька, доктор педагогічних наук, доктор теології, академік
Академії наук вищої освіти України та Міжнародної педагогічної
академії Галина Сагач, переможець ХІІ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Учитель року із предметів духовно-
морального спрямування-2017» Яна Пазушко та інші.

Загалом у з’їзді брали участь понад 200 педагогів з предметів
духовно-морального виховання, представники обласних, міських,
районних управлінь освіти і науки, директори загальноосвітніх
навчальних закладів, представники релігійних і громадських
організацій та науковці, що вивчають проблеми духовно-морального
спрямування з усіх областей України.

УПЦ КП на з’їзді представляли: Наталія Ващенко – керівник
відділу недільних шкіл при Синодальному управлінні у справах
молоді УПЦ КП з м. Києва, вчителі Підбузької недільної школи у
складі Анастасії, Марії та Софії Альмес та свящ. Іван Дзюба –
вчитель етики, основ християнської етики, історії Ірпінсьокї ЗОШ I-
III ст. №5 (смт Ворзель) Київської області. Зокрема, на пленарному
засіданні про взаємодію недільної та загальноосвітньої шкіл розповіла
Наталія Ващенко. Пані Наталя презентувала також підручники
Закону Божого (1-2 класи) для недільних шкіл.

Особливі враження навіяло славетне місто Острог. Місто, яке
дихає історією… Цілком спокійне та затишне, чисте та компактне…
Але найголовніше те, що Острог – це культурно-історична пам’ятка
України. І безумовно, перлиною міста є Національний університет
«Острозька академія» — така собі своєрідна студентська
автономія. Бо на території водночас можна і вчитись, і молитись, і
відпочивати. Власне, своєрідний синтез світського і духовного,
тілесного і душевного.

Острог, без перебільшень, місто миру та любові. Вже при вході
до Острозької академії є символічна «арка любові» із біблійними
цитатами про любов. Про любов і мир свідчить і те, що на Перший
всеукраїнський з’їзд педагогів морально-духовного спрямування
з’їхались представники різних конфесій, щоби продемонструвати
толерантність і повагу до будь-якої релігії.

Анастасія Альмес

Паломництво
новокалинівчан і підбужан
до Манявського Хресто-

Воздвиженського
чоловічого монастиря

Вшанування
пам’яті козаків

У Національному
університеті «Острозька

академія» відбувся Перший
Всеукраїнський з’їзд педагогів

духовно-морального
спрямування
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   Святий Дух – Особистість, і більше того – Бог.
Про нього говорить Господь Ісус Христос: «Я
ублагаю Отця, й іншого Утішителя дасть вам, щоб
був з вами повік,  Духа істини, Якого світ не може
прийняти, бо не бачить Його і не знає Його; ви ж
знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде».

   Ми бачимо тут всі Три Особи Пресвятої Тройці
– Отця, Сина і Духа, що діють заради нашого
спасіння. Зупинимося на дії Святого Духа. Що Він
робить заради нас?

   Він свідчить про істину. Як говорить Господь:
«Утішитель же, Дух Святий, Якого пошле Отець в
ім’я Моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що
Я говорив вам... Коли ж прийде Утішитель, Якого
Я пошлю вам від Отця, Дух істини, Який від Отця
виходить, Він буде свідчити про Мене» . Святий
Дух дає нам внутрішню впевненість в істині
Євангелія. Коли християнин чує (або читає) слово
Боже, Святий Дух торкається його серця і свідчить:
«це істина – і це істина по відношенню до тебе
особисто». Як говорить апостол: «Цей самий Дух
свiдчить духовi нашому, що ми – дiти Божi».  Святий
Дух заспокоює і втішає наше перелякане і
недовірливе серце, спонукаючи нас довіритися
слову Божому.

   У Цей величний день Святого Духа святкували
свій престольний празник парафіяни с. Велика
Волосянка. На запрошення отця настоятеля митр.
прот. Володимира Бандури очолив святкову
Божественну Літургію благочинний митр. прот. Іоан
Білик, якому  співслужили: митр. прот Ярослав
Грица, митр. прот. Стефан Бандура, митр. прот.
Роман Шак, митр. прот. Ігор Дудик, прот. Іван
Білик. Отець-благочинний в кінці Літургії у
проповіді розповів про третю Особу Пресвятої
Тройці святого Духа і привітав парафіян із їхнім
святом. Подякував отцю настоятелю за його труди,
хоча парафія маленька, але ви підтримуєте окрасу
святого храму. У свою чергу о. Володимир
подякував священикам за спільну молитву.
Богослужіння закінчилось водосвятним молебнем .

Християнин – це не людина, яку заставили
прийняти певну систему поглядів. Це людина, яку
торкнувся Святий Дух. Це викликає у нас, бідних
грішників, трепет – і повинно викликати, – але це
так. Ми не могли б і вірити, якби Святий Дух не

Всечесний Отче!
Від імені духовенства Дрогобицько-

Самбірської єпархії вітаємо Вас з
ювілеєм.

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

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

 Многих Вам і благих літ!
Прес-служба єпархії

ВІТАННЯ ІЗ 60-ТИ ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ПРОТОІЄРЕЮ ЛЮБОМИРУ СИРОЇДУ

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА В С. ВЕЛИКА ВОЛОСЯНКА

давав нам цієї віри. «Ніхто не може назвати Ісуса
Господом, як тільки Духом Святим», – говорить
святий апостол Павло.  Якби Святий Дух – лагідно
і в той же час могутньо – не спонукав би нас до
покаяння і віри, ми не могли б нічого – ні каятися,
ні молитися, ні сподіватися на Христа, ні хоча б
хотіти всього цього.

   Святий Дух викриває у нас  гріх. Це викриття
іноді плутають з почуттям провини, але це, скоріше,
не так: Святий Дух не вселяє невизначеного
обтяжливого почуття, а вказує на конкретні гріхи,
на ті сторони нашого життя, які слід виправити.

   Святий Дух відроджує нас до нового життя.
Кожен добрий порив в нашому серці, будь-яке
бажання слухатися заповідей, всяка надія на
Спасителя, все, що тільки є в нашому житті доброго
і спасительного, є дар Святого Духа. Тому що
Святий Дух не тільки свідчить про істину, Він, перш
за все, через Таїнства Церкви, шукає  як змінити
нас зсередини. Апостол перераховує плоди, які дає
Святий Дух в житті віруючого:  «Плiд же духа є:
любов, радiсть, мир, довготерпiння, доброта,
милосердя, вiра,  лагiднiсть, стриманість». 

   Дуже важливо, що Святий Дух сходить в день
П’ятидесятниці – день, коли старозавітні віруючі
святкували дарування Закону. Старозавітний Закон
накладав обмеження на людський гріх і
підштовхував людину до добра зовні – Святий Дух

сходить, щоб змінити серце людське зсередини.
Як говориться в пророцтві «І дам вам серце нове,
і дух новий дам вам; і візьму з плоті вашої серце
кам’яне, і дам вам серце плотське. Вкладу
всередину вас дух Мій і зроблю те, що ви будете
ходити у заповідях Моїх і устави Мої будете
дотримувати і виконувати».

   Святий Дух творить Церкву. Святий апостол
Павло описує Церкву як єдине тіло, наповнене
надприродним життям: «Бо, як тiло одне, але має
багато членiв, усi члени одного тiла, хоч їх багато,
утворюють одне тiло, – так i Христос. Бо всi ми
одним Духом хрестилися в одне тiло, юдеї чи
еллiни, раби чи вiльнi, i всi єдиним Духом
напоєнi». Перебувати в спілкуванні з Духом
Святим – означає перебувати в Церкві. Господь
спасає не тільки  гордих одинаків, але Церкву, і
любов, яку Святий Дух творить в серці людини, –
це перш за все любов до Церкви.

   Справжня присутність Святого Духа проявляє
себе в правдивій вірі, згідно з апостольськими
переданнями, в житті, яке виправляється згідно з
заповідями Божими і в спілкуванні з Церквою.

   Святий Дух веде нас по шляху спасіння тоді,
коли ми відгукнемось на Його лагідний заклик і
приходимо в Церкву Христову.

прот. Іван Білик

Маленький Володимир
Слухав Ольгу-бабусю,
І вирішив: як вона,
Я також охрещуся.

І так полюбив
Ісуса Христа,
Що через нього хрестилась
Вся Україна моя.

Анастасія Тюльченко,
учениця Підбузької

недільної школи

Князь
Володимир
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Якщо Любов до Бога вища за роздавання милостині, допомогу
людям, будівництво храмів і монастирів, навіть вища за
безперестанну молитву, тоді серце, сповнене Любові до Бога, —
найкраще зі всього, що може мати людина

Глава I
1. Яка біда найбільша?
- Нечисте серце, сповнене поганих думок.
2. Яке щастя найбільше?
- Чисте серце, позбавлене поганих думок.
3. Яке чудо найбільше?
- Коли грішник стає святим.
4. Яка знахідка найкраща?
- Коли людина знайде шляях спасіння в євангельських заповідях.
5. Яка молитва найкраща?
- Молитва, позбавлена егоїзму.
6. Який вчинок найгероїчніший?
- Відречення від похоті.
7. Який намір найбільший?
- Стати мучеником заради євангельських заповідей.
8. Яке діяння найголовніше?
- Визволення від незнання.
9. Яке надбання найкраще?
- Надбання істинного безсмертя.
10. Що росте найшвидше?
- Похіть, яка миттєво виростає з найменшої думки.
11. Що перемагається найважче?
- Гордість, яка закриває шлях до Спасіння.
12. Яка отрута найстрашніша?
- Сріблолюбство, яке вбиває душу.
13. Який зір найкращий?
- Зір, позбавлений поганих думок.
14. Яка пітьма найтемніша?
- Пітьма гріха і пороку.
15. Які ліки найкращі?
- Зречення своєї волі.
16. Який вогонь найсильніший?
- Гнів, який в одну мить спопеляє душу.
17. Яке почуття найжорстокіше?
- Ненависть до ближніх.
18. Яке почуття найвище?
- Любов до ворогів.
19. Яка помилка найнебезпечніша?
- Думати, що земне життя краще за Спасіння.
20. Який шлях найкращий?
- Шлях покаяння.
21. Що є шляхом покаяння?
- Христос.
Глава II
1. Яке світло найчистіше?
- Світло Святості.
2. На чому найкраще будувати своє життя?
- На приборкуванні свого розуму.
3. Яке рабство найтяжче?
- Рабство поганих думок.
4. Яка залежність найважча?
- Залежність від тлінних речей.
5. Яке звільнення найістинніше?
- Звільнення від суєти.
6. Що найміцніше?
- Спокій Царства Божого.
7. Що найменш міцне?
- Суєтна думка.
8. Що найнеобхідніше?
- Цілемудренність.
9. Що найпрекрасніше?
- Чистота душі.
10. Де закінчуються всі страждання?
- У Бозі.
11. Де помирає егоїзм?
- На хресті.
12. У чому початок Спасіння?
- У ненависті до своєї душі.
13. З чого починається безсмертя?
- Із самовідданої любові.
14. Що найправильніше?
- Не покладатися на самого себе.
15. Що найвірніше?
- Запитувати поради в інших.
16. Яке зречення найкраще?
- Зречення від поганих думок.
17. Що найкорисніше?
- Увага.
18. Яка увага найкраща?
- Та, яка стежить за своїм розумом.
19. Яка дія найважливіша?
- Миттєва відмова від поганої думки.
20. Яке життя наймарніше?
- Віддане тлінному світу.
21. Кому найкраще довірити своє життя?
- Христу.

Старець Симеон Афонський

Дорога, освітлена
Сонцем

21 червня у зоні АТО під час бою в
Авдіївці загинули два наші земляки,
бориславці,  бійці батальйону
«Аратта» Української Добровольчої
Армії Андрій Луців (народився
11.12.1978 р. у м. Бориславі) та
Володимир Іваник (народився
28.03.1987 р. у м. Стебник).

Управління, духовенство та вірні
 Дрогобицько-Самбірської єпархії
висловлюють щирі співчуття  родині та
близьким воїнів.

Вічна пам’ять і слава Українським
Героям! Герої не вмирають!

Прес-служба єпархії

Вічна пам’ять ГЕРОЯМ

Днями, розпочались зональні змагання
Спартакіади Львівщини серед команд
державних службовців. Посадовці змагаються
у п’яти видах спорту:  футзалі, волейболі,
шахах, шашках та настільному тенісі.
Змагання уже відбулись у Пустомитах,
Старому Самборі, Миколаєві та Жовкві.

Команди учасників розподілені на 5 зон -
по п’ять команд в кожній.

Змагання серед структурних підрозділів
центральної виконавчої влади заплановані на
19 серпня.

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

НА ЛЬВІВЩИНІ СТАРТУВАЛА
СПАРТАКІАДА СЕРЕД

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Переможці зональних змагань візьмуть
участь у обласних фінальних змаганнях
Спартакіади Львівщини серед команд
державних службовців, які відбудуться 26
серпня на базі спортивного комплексу НУ
«Львівська політехніка».

На фото - команда Дрогобицької РДА яку
очолив прес-секретар Дрогобицько-
Самбірської єпархії, головний спеціаліст з
молодіжної політики, іподиякон Віталій
Ковалишин.
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