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Дорогі брати і сестри!
Шановні співвітчизники!

Сердечно вітаю всіх з Днем Незалежності!
Цього року наше свято затьмарене російською

окупацією Криму і агресією на Донбасі,
загибеллю воїнів та мирного населення від рук
агресора. За 23 роки від часу відновлення
української державності нам ще ніколи не
доводилося стикалися з подібними викликами.

Однак маємо привід пишатися тим, що ми, як
єдиний народ, з Божою допомогою гідно долаємо
ці випробування. Завдяки надзвичайній взаємній
допомозі та підтримці, мужності та жертовності
український народ переміг у Революції Гідності.
Зараз звитяжні українські воїни женуть агресорів
та їхніх найманців з рідної землі, звільняючи
міста і села Донбасу.

Переконаний, що Україна переможе у
нинішній боротьбі за свою державність,
суверенітет, незалежність і територіальну
цілісність. Бо на нашому боці правда і допомога
Божа, а до дії нас спонукає жертовна любов до
батьківського краю й рідного народу.

День Незалежності
у Дрогобичі

На запрошення виконуючого
обов’язки міського голови м.
Дрогобича секретаря Дрогобиць-
кої ради п. Романа Курчика
високопреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський відвідав урочисте
віче з нагоди 23-ої річниці
Незалежності України.

Йому співслужили благочинний
Дрогобицького благочиння прот.
Ігор Пулик, та Дрогобицьке
духовенство прот. Ігор Стецишин,
свящ. Михайло Гаврилів і свящ.
Василь Гаєвий, а також єпископ
Ярослав Приріз (УГКЦ) та ввірене
йому духовенство.

Владика Яків звернувся до
дрогобичан з духовно-патріо-
тичною промовою у якій
наголосив, що вже неодноразово
сусіди недруги старались розірвати
Україну і в такий момент народ
єднався на захист держави уже не
за мовними критеріями, а з великої
любові до України. І тільки тоді
народ зможе бути максимально
єдиним, коли збудує єдину помісну
церкву, - наголосив владика Яків.

ПРИВІТАННЯ ПАТРІАРХА
ФІЛАРЕТА З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

В день свята ми вдячно згадуємо у молитві всіх
героїв, хто від давнього часу і до сьогодні боровся
і бореться за нашу волю і незалежність – від
звитяжних козаків до героїв Небесної Сотні та
мужніх воїнів, які зараз звільняють від загарбника
землю Донбасу. Вічна пам’ять і Царство Небесне
загиблим! Зцілення і міцного здоров’я –
пораненим, Божого захисту та мужності – тим,
хто зараз йде в бій.

Ми молимося Богу за перемогу і справедливий
мир для України та закликаємо до такої молитви
всіх віруючих.

Ще раз вітаю зі святом Незалежності всіх синів
та дочок України, хто живе на Батьківщині та у
діаспорі, і закликаю на український народ Боже
благословення!

ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї Руси-України
за матеріалами Церква.info

14 серпня в день семи мучеників Маккавеїв, високопреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і Самбірський, відвідав з архіпастирським візитом
село Рапавське Турківського благочиння.

Владику вже традиційно зустріли хлібом і сіллю та діти з словами
привітання. У притворі храму архіпастиря вітав настоятель парафії прот.
Михайло Паращак. У цей святковий день влыадика Яків освятив
новозбудований престіл у храмі який носить ім’я свята – семи мучеників
Маккавеїв.

Після євангелії владика розповів про життя братів Маккавеїв та підкреслив,
що їх життєвий шлях є важливим прикладом для наслідування у вірі. На
завершення архієрей нагородив меценатів храму церковними нагородами.

Владиці співслужили благочинний Турківського благочиння прот. Роман
Кавчак, протопресвітер Федір Савчак, настоятель парафії с. Рапавське прот.
Михайло Паращак та духовенство Турківського благочиння.

ОСВЯЧЕННЯ ПРЕСТОЛУ У
С. РАПАВСЬКОМУ

ТУРКІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
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ВІЗИТ ВЛАДИКИ ЯКОВА ДО
С. ЯРУШИЧІ СТРИЙСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

10 серпня 2014 року, у неділю 9-ту після П’ятидесятниці, на запрошення
настоятеля храму прот. Ярослава Венгрина, високопреосвященіший Яків,
архієпископ Дрогобицький і Самбірський, у храмі святих первоверховних
апостолів Петра і Павла с. Ярушичі Стрийського благочиння очолив недільне
Богослужіння.

З хлібом-сіллю та віршами владику на Стрийській землі зустрічали студент
ЛПБА Володимир Венгрин та діти у вишиванках. Під час зустрічі до владики
з вітальним словом звернувсянастоятель храму прот. Ярослав Венгрин.
Владиці співслужили: секретар єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний
Стрийського благочиння прот. Володимир Будник, настоятель храму прот.
Ярослав Венгрин, прот. Ярослав Цигиль (с. Нежухів), прот. Василь Ціздин
(с. Нижня Лукавиця) та прот. Іван Піцик (с. Конюхів, УАПЦ). Після Євангелія
владика виголосив проповідь, в якій наголосив про важливе значення віри в
житті кожного християнина.

В цей день владика Яків рукоположив у сан  диякона випускника ЛПБА
Миколу Венгрина, сина настоятеля храму. Під час богослужіння співали
випускники ЛПБА: Горячий Василь, Івасейко Василь, Пшеничка Михайло,
Пастернак Михайло та Цитрин Микола. Після Божественної Літургії
високопреосвященіший Яків звернувся до вірян з архіпастирським словом
та побажав нововисвяченому диякону плідної праці на ниві Христовій.  Також
владика  нагородив парафіян храму благословенною грамотою. Настоятель
храму прот. Ярослав Венгрин подякував владиці за Його святі молитви, та
попросив і надалі молитись за ввірену йому духовну паству та весь
український народ. Богослужіння завершилось уставним многоліттям та
спільною фотографією.

Іван Венгрин,
студент ЛПБА

Не подобало скинії життя перебувати під
владою смерті і Тій, Яка породила Творця
творіння, поділяти долю тління із земними
творіннями. Законодавець став виконавцем
даного Ним закону – сини нехай шанують
батьків: Він ушанував Свою пренепорочну
Матір, як Себе, – як Сам Він зі славою воскрес
на третій день і потім вознісся з пречистою
плоттю на небо, так і Матір Свою воскресив зі
славою на третій день і взяв до Себе в небесні
оселі. Про це прорік і святий Давид: «Воскресни,
Господи, у спокій Твій, – Ти і ківот святині
Твоєї», Його пророчі слова збулися під час
Воскресіння Господа і воскрешення Ним Своєї
Матері. Висічений із каменю порожній гріб
Богоматері, як і Сина Її, досі зберігся і служить
предметом благоговійного шанування вірних.

28 серпня за новим стилем вшанували це
величне двонадесяте свято Успіння Пресвятої
Богородиці у с. Топільниця. На запрошення
настоятеля празничне богослужіння очолив
благочинний митр. прот. Іоан Білик. Йому
співслужили: митр. прот. Василій Нацулич,

Вже декілька тижнів поспіль у
храмі Свт. Миколая УПЦ КП, що в
с. Сприня Самбірського району,
мироточить ікона «Не ридай наді
мною, мати».

Про це повідомив нас прот. Роман
Вовкунович, настоятель парафіїї
Святителя Миколая у с. Сприня
Самбірського благочиння.

У С. СПРИНЯ САМБІРСЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ ЗАМИРОТОЧИЛА ІКОНА

З приводу постійної з’яви на іконі,
яка стоїть на жертовнику храму,
плям у вигляді сліз, 17 серпня у
неділю на парафію приїжджав
керуючий Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ КП архієпископ Яків та
відслужив акафіст до Пресвятої
Богородиці. Владиці співслужили
прот. Микола Бухній благочинний
Самбірського благочиння, прот.
Леонід Городиський правник
Дрогобицько-Самбірської єпархії,
настоятель парафії свт. Миколая у с.
Сприня прот. Роман Вовкунович та
духовенство Самбірського благочин-
ня.

Таке диво майже за трьохсотлітню
історію церкви Свт. Миколая тут
уперше зафіксовано. Мироточення
ікони «Не ридай наді мною, мати»
знято на відео, зроблені світлини.
Багато хто такий знак пов’язує з
війною на сході України, де гинуть
українські військові.

Вперше місцева святиня, котра
стоїть на рівній ділянці правого

берега р. Сприня згадується у 1555 р.
У 1695 р. збудовано дерев‘яну
тризрубну триверху церкву. У 1750 р.
на її місці зведена існуюча дерев‘яна
церква. Ймовірно перебудована у

XIX ст., бо у документі 1766 р.
описана з трьома тризаломними
верхами. З 1960 по 1989 р. стояла
зачиненою.

Прес-служба єпархії

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК УСПІННЯ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У С. ТОПІЛЬНИЦЯ

СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

митр. прот. Стефан Бандура, митр. прот.
Володимир Бандура, митр. прот. Роман
Шак, прот. Ігор Дудик та свящ. Іван Білик.
Наприкінці була виголошена проповідь
благочинним про свято Упіння і теперішніх
нелегких часів в Україні. Богослужіння
завершилось водосвятним молебнем.

Сподіваючись на ЇЇ велике заступництво, ми
повинні в житті своєму прагнути бути гідними
ЇЇ милостей і в тимчасовому, земному, і у
вічному, загробному житті. Отже, від самої
юності до глибокої старості будемо жити так,
як заповідав Господь наш Ісус Христос у
Святій Євангелії і як учить Свята Церква.
Постійно благаймо Небесну Заступницю
нашу, щоб не позбавила вона нас своїх
милостей і в житті цьому, і в той день, коли
Господь покличе нас від тимчасового до
вічного життя! А на праведному суді Божому
нехай виблагає Вона всім нам прощення гріхів
і введе нас в оселі небесні, в Царство Сина
свого і Господа нашого Ісуса Христа.

свящ. Іван Білик



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №8 (15) Серпень 2014 р.Б. 3

Архієпископ Яків благословляв празник
Преображення Господнього в c.Луках

Архієпископ Дрогобицько – Самбірський Яків
уперше завітав у храм Преображення Господнього
Київського патріархату в Луках. Його візит
присвячувався храмовому святу, освячення церковних
дзвонів та хреста.

Урочиста мить зустрічі архієпископа на церковному
подвір’ї. Голова церковного комітету зустрів Владику
короваєм і словами вдячності за благословенну мить.
У супроводі процесії архієпископ Яків наближається
до храму. З дитячих уст линуть слова вітання і прохання
молитви. Озвучують

їх Цісінський Олександер, Цісінська Тетяна,та
Щепанкевич Оленка. Владика, благословляючи дітей,
підкреслив, що саме такі юні невинні серця можуть
вимолити ласку у Господа для народу.

Владика входить у храм. Як колись у словах святого
Петра : « Господи, Добре нам тут бути…» апостоли на
хвилину відчули насолоду Царства Небесного, так
парафіяни Лук та гості у день празника відчули велич
свята, яка звучала в молитвах, пісне співах, у мудрій
проповіді архієпископа, наповненій святості й любові
до кожного. 

Дзвеніла велич і слава Преображенню Господньому
під час Божественної Літургії, яку очолив владика Яків
у спів служінні 10 священників. Єднав землю з небом
прекрасний спів церковного хору. Кожен з присутніх
міг би сказати словами свято євангеліста Іоана : « І ми
славу його бачили – славу єдинородного від Отця,
благодатного та істинного сповненого » .

За достойний труд во славу Божу з рук архієпископа
отримали нагороди парафіяни та церковний хор, яким
керує регент Праць Р.М. Адже такого хору, за  словами
Владики, немає в цілій єпархії.

У подячному слові настоятель храму о. Леонід (
Городиський ) висловив велику шану парафіян до
Владики І прохання молитви за парафію а також просив
освятити П’ять церковних дзвонів, які стараннями
високо преподобного архімандрита Свято –

Феодосійського Київського монастиря Макарія ( Папіша
) та пана Олександра нестимуть до небес Славу Божу.

Церковна процесія коло дзвіниці. Молитовно просить
владика Господа благословити дзвони. Після освячення
милодійний дзвін, єднаючи землю з небесами, лунає на всю
околицю, « Слава в вишніх Богу, а землі мир », - співає душа
кожного християнина, відчуваючи Божу благодать.
Освятивши на церковному подвір’ї хрест, Владика у

ВЛАДИКА ЯКІВ ОСВЯТИВ ХРАМ УСПІНЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ У С. РАДЕНИЧІ МОСТИСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Остання неділя серпня для парафії
села Раденичі була дуже радісною бо
церковна громада приймали для
спільної молитви
високопреосвященійшого Якова
архієпископа Дрогобицького і
Самбірського.

 Після декількох років наполегливої
праці було відремонтовано та
розписано храм Успіня Пресвятої
Богородиці. З нагоди такої важливої
події для нашої громади на храмовий
празник були запрошені також
архімандрит Паїсій, намісник
Манявського скита Івано-Франківської
єпархії та священики Мостиського
благочиння на чолі з благочинним прот.
Ярославом Качмаром. Уже десятками
років складаються добросусідські
відносини нашої громади з
однойменною громадою Римо-
католицького храму. Тому у спільній
молитві брали участь священики та
вірні Римо-католицької громади с.
Раденич.

Настала визначна мить, у храмі
Успіня  Пресвятої Богородиці
задзвонили дзвони, які сповістили
прибуття високопреосвященійшого
Якова архієпископа Дрогобицького і
Самбірського. На подвір’ї храму діти
зустріли владику з   хлібом і сіллю та
привітали архіпастиря. Під час
промови, Його високопреосвященство,

наголосив на тому, що у наша Держава
веде оборонну війну проти Росії, гинуть
люди і тому ми всі разом повинні ще
більше спільно молитися за Україну.
Після короткого слова архієрей вирушив
до храму, маленькі діти осипали
доріжку пахучими квітами. У притворі
церкви під спів церковного хору зустрів
та привітав владику Якова настоятель
храму прот. Миколай Різничок. Після
входу до святині архіпастир освятив
наново розписаний храм, відтак
розпочалась Божественна літургія.
Переповнена церква та под-
вір’я віруючими всіх конфесій разом з

духовенством і владикою Яковом
молилися за Україну, за наш край. З
повчальним словом  до віруючих
звернувся архімандрит Паїсій намісник
Манявського скита Івано-Франківської
єпархії. Після завершення Літургії
владика Яків наголосив святочній
громаді, що Успіня Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії в
черговий раз підкреслює нам, що смерть
має тільки перехідний характер, а для
праведника це ще і надія. На завершення
владика Яків нагородив настоятеля
храму прот. Миколая Різничка та
парафію благословенними нагородами.

Звучали многії літа, Боже Великий
Єдиний нам України храни, ще багато
церковних пісне-співів. Ігумен Паїсій від
імені Манявського скита подарив ікону
Божої Матері “Ігуменя Манявська”.
Лунали слова вітання владиці Якову і
нашій громаді з уст римо-католицького
священика Мечислава. Маленькі
парафіяни побажали архіпастирю
 многих літ життя. Після хресної ходи
навколо храму і благословення владики,
кожен віруючий пішов до своєї оселі
наповнений великою вірою, надією та
любов’ю.

Володимир Демський

супроводі поцесії навкруг храму благословив парафіян і
гостей свята, принесені ними плоди землі, кожному з
присутніх вділивши своє тепле та мудре слово.

Тож преобрази, Господи, душі наші, облагородивши
їх світлом Твого небесного сяйва, охорони від злоби,
даруй любов до ближнього і ласку Твою святу!

Від імені парафіян с. Луки
Ольга Процько
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Святі страстотерпці

Борис та Гліб, князі Руські

Про ранній вік святих Бориса та Гліба преподобний Нестор
оповідає не багато. Відомо, що святий Володимир відпустив усіх
своїх дітей по волостях, які дав їм в управління, але Бориса й Гліба
тримав при собі тому що вони були дуже юними. Святий Гліб був
зовсім ще дитиною, а святий Борис уже проявляв високий розум,
був повний благодаті Божої, знав грамоту і любив читати книги.
Читав він житія святих і, молячись слізно, просив у Господа, щоб
Він сподобив його долі одного з цих святих.

Так він молився постійно, а святий Гліб слухав його, невідлучно
перебуваючи при ньому. Коли святий Борис досяг повноліття,
батько надумав одружити його, але святий не бажав шлюбу. Бояри
однак, ублагали його послухатись батька. Через слухняність
батькові святий узяв шлюб. Згодом Борис почав княжити у Ростові
і був призначений спадкоємцем великокняжого престолу в Києві,
а Гліб   у Муромі.

Після смерті святого Володимира, Святополк, князь Туровський,
який на той час був у Києві, силою захопив княжий престол і
задумав наступний  злочин   убити всіх синів Володимира і стати
самодержавним володарем. Святий Борис не хотів братовбивчої
війни, розпустив своє військо, а сам вирушив до Ростова. Та
Святополк наказав боярам вбити Бориса. Вірні слуги святого Бориса
застерігали його та він віддався волі Небесного Отця і молив Його,
щоб удостоїв його постраждати за правду.

Вночі князь відчуваючи наближення смерті не спав, а увесь час
молився. А за шатром убивці слухали кожне слово, чули, як святий
читає псалом: «Господи, як намножилося напасників моїх» (Пс.
3). Закінчивши молитву, князь заснув. Тоді вдерлися до шатра вбивці
і списом убили святого Бориса. Так постраждав мученицькою
смертю святий князь Борис. Тіло його потай поховали в церкві
святого Василія у Вишгороді.

Та на цьому не закінчилася каїнова злоба Святополка. Він
задумав вбити також і Гліба. Святий Гліб, прямуючи до Києва,
отримав лист від свого брата Ярослава про смерть батька і про
вбивство Бориса Святополком. Святий Гліб сльозами омив смерть
батька і брата-мученика і просив у Господа щасливої смерті, бо
вже знав святий Гліб, що йому не врятуватись від руки Святополка.
Князь, бачачи, що йому не здолати вбивць, наказав війську, яке
хотіло боронити його, відступити, для того щоб не проливалася
братська кров. Посеред молитви і помер князь від ножа убивці.
Тіло святого залишили в лісі, біля ріки. На тому місці сталося багато
чудес, а одного разу мисливці знайшли святе тіло, яке не
розкладалося. Мощі святого були перенесені до Смоленська і
поховані у церкві.

Бог прославив мощі святих Бориса і Гліба багатьма чудами і
наша церква вшановує їхню пам’ять кілька разів у році: 6 серпня
посвячення церкви у Вишгороді та день смерті св. Бориса; 15 травня
пам’ять повторного перенесення мощей братів з церкви св. Василія
у новопосвячену церкву; 24 липня   перенесення мощей братів із
Вишгорода у Смоленськ; 18 вересня   день смерті святого Гліба.

Впродовж віків їхня пам’ять завжди вшановувалась на
українських землях. Нехай і зараз, у ці важкі часи випробовувань,
за їхніми молитвами Господь дарує нашому народові мир, злагоду,
взаємопорозуміння і любов. Святі страстотерпці Борисе і Глібе
моліть Бога за нас грішних!

Володимир Венгрин,
студент 2 курсу ЛПБА

В контексті нашої сьогоднішньої ситуації в
середині держави актуальною є тема патріотизму.
В цій статті ми спробуємо виявити деякі моменти
християнського підходу до цієї проблеми.

 Аристотель говорив, що людина є істотою
суспільною, тобто може жити і реалізувати свої
природні задатки тільки в спільноті інших людей.
З давніх часів люди об’єднувались в племінні, а
потім родові союзи, які згодом переростали у
великі об’єднання під назвою держава. Саме
патріотизм є однією з найважливіших
фундаментальних складових на яких тримається
будь-яка держава. Для людини цілком природно
є любити те місце де вона народилася. Завдяки
цьому держава може існувати як особливе,
окреме об’єднання людей. Отже, змістом
громадянського патріотизму є любов до своєї
держави.

Згідно з тлумачними словниками слово
«патріотизм» означає відданість, любов до своєї
батьківщини і народу. Із Священного Писання
ми дізнаємося що не тільки людина, але й
національності були створені Богом: «Зійдемо ж
і змішаємо там мову їхню, так щоб один не
розумів мови іншого» (Буття 11:7). Із цього
уривку ми бачимо, що в рамках окремо взятих
націй люди повинні були навчитися любові до
Бога і жити в мирі між собою (а не так як під час
вавилонського стовпотворіння).

В цьому сенсі і сім’я, і нація є школою любові.
Та людина, яка любить свою сім’ю і свій народ,
завжди зможе зрозуміти іншу сім’ю та інше
плем’я. І навпаки, той, хто не зберіг своїх власних
сімейних і національних устоїв, нездатний до
чогось більш високого. Сказано : «Бо хто не вміє
управляти власним домом, чи буде той
піклуватися про Церкву Божу» (1 Тим. 3:5).

Прикладом самовідданої любові до свого
народу був апостол Павло. Він дійсно любив свій
народ аж до самозабуття, самозаперечення і
навіть самовідчуження у Христі. Одного разу з
відчуттям самоусвідомлення він сказав : «Я… з
роду Ізраїлевого, коліна Веніамінового, єврей з
євреїв, за законом фарисей» (Флп. 3:4-5). В
іншому посланні в пориві патріотичних почуттів
він з великим болем викликнув : «Велика мені
печаль і безупинний біль серцю моєму : я жадав
би сам бути відлученим від Христа за братів моїх,
рідних мені по плоті» (Рим. 9:2-3). Іншими
словами, він сам був згідний потрапити у пекло,
заради того, щоб рідний для нього народ отримав
спасіння у Христі і з Христом. До цього він
закликає і нас словами : «Ставайте подібні мені,
як я Христу» (1 Кор. 4:16). І Сам Христос
прийшов у цей світ спасти «… людей Своїх від
гріхів їхніх» (Мф. 1:21), закликаючи апостолів
йти «краще до овець загиблих дому Ізраїлевого»
(Мф. 10:6), і на прохання хананеянки відповів :
«Не добре взяти хліб у дітей і кинути псам» (Мф.
15:26). Апостол Павло неодноразово
підкреслював необхідність враховувати
національний фактор. Він говорив : «Для юдеїв
я був як юдей, щоб придбати юдеїв» (1 Кор. 9:20).

Тільки та проповідь буде мати сенс, яка
національно виокремлена і визначена. Тільки те
слово принесе плід для нашого народу, яке буде
українським за духовним змістом. Вірні
Української Православної Церкви Київського
Патріархату належать до Вселенського
Православ’я саме як члени своєї Церкви і тут
національне стає релігійним, так само як
релігійне втілюється в національному.

Ми навели свідчення зі Священного Писання,
в яких можна знайти підтвердження почуттю
любові до батьківщини. Вище ми згадували, що
почуття любові, зокрема любові до свого народу
є природною здатністю. Однак, з точки зору
церковного вчення будь-які природні здатності

Християнський погляд
на патріотизм

не можна сприймати як моральну даність, тому
що людина – істота, яка перебуває в гріху, і навіть
таке почуття як любов сама по собі, не виходить
із стану падіння, а в релігійному аспекті
приводить до язичництва (маємо яскравий
приклад рун-віри, коли любов до батьківщини,
своїх давніх звичаїв і традицій проявляється без
любові до Бога). Церква приймає і благословляє
будь-яке природне почуття не саме по собі, а за
умови його «християнізації», за умови його
проникнення Духом Святим. Моральна і
духовна гідність любові залежить не від неї
самої, а від предмету любові. Багато людей,
наприклад, можуть любити гріх. А для
християнина виключним предметом любові є
Ісус Христос. Навіть любов до ближнього не є
самодостатньою ; заповідь любові до ближніх
лише подібна до першої і найбільшої заповіді –
любові до Бога (Мк. 12:31). Всі прояви Церкви
в соціальній, культурній, громадянській сферах
мають значення лише тоді, коли виконують це
головне завдання. Наприклад, Церква
благословляє сімейне життя не для того, щоб
люди створювали спільне життя, народжували
і виховували дітей – все це люди можуть
здійснювати знаходячись і не в церковному
шлюбі (інколи навіть краще, ніж ті хто живе в
церковному шлюбі) ; а для створення домашньої
церкви, розкриття у всіх проявах життя дії
Святого Духа, і в кінцевому підсумку – для
безсмертя, для життя з Христом у вічності. Так
само і патріотизм з християнської точки зору має
значення тоді, коли любов до батьківщини є
діяльним здійсненням заповідей Божих. Це
означає, по-перше, що патріотизм не може
включати в себе ненависть, вихваляння своєї
нації перед іншими, бо всяка ненависть є гріх ;
по-друге, не можна розглядати користь для
країни «абстрактно», у відірваності від користі
для окремих людей, бо заповіді Божі можуть
бути здійснені тільки по відношенні до людей.
Тому Церква не може благословляти ніякі
національно-суспільні, а тим більше політичні
утворення самі по собі, – але тільки за умови їх
християнського служіння людям.

Наша українська держава починаючи з
святого благовірного князя Володимира
Великого, святої княгині Ольги, святителя Петра
Могили та інших подвижників створювалася
завдяки їх діяльному виконанню євангельських
заповідей. І не тому вони названі святими, що
будували державу, а держава виникла завдяки
їхнім молитвам і жертовній праці.

Зараз наша держава знаходиться в дуже
складних умовах, проливається людська кров,
проти нашого народу йде відкрита агресія.
Однак, в такій ситуації ми маємо змогу
спостерігати приклади істинної самопожертви
і любові. Тисячі людей кладуть своє життя за
батьківщину, а отже за нас із вами, на своєму
прикладі здійснюючи заповіді любові. А там де
любов там правда, а значить і Бог і перемога, як
неодноразово наголошує патріарх Філарет.
Єдиний шлях до величі нашої батьківщини
полягає у будівництві її на засадах християнської
правди і любові. Зараз якраз час проявити ці
якості. Що стосується патріотизму, то нам
необхідно осмислити нашу історію і наше життя
з християнської точки зору, відмовитись від
недолугої міфотворчості, давати всьому тверезу
і правдиву оцінку. А з практичної сторони –
любов до батьківщини починається з
відповідального ставлення до своєї роботи (яка
може видаватися і не такою важливою),
починаючи з прибирання сміття на подвір’ях і
вулицях на яких ми проживаємо

Михайло Альмес,
аспірант КПБА
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Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе
припадаємо зі скорботним серцем і сповідуємося у гріхах
і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя
і зачинили від себе щедроти Твої. Бо відступили від Тебе,
Владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо
того, що заповідав Ти нам. Тому й уразив Ти нас
безладдям і віддав на потоптання й зневаження ворогам
нашим, і принижені ми більше інших народів, і зневагу
й наругу терпимо від сусідів наших.

Боже Великий і Дивний, що вболіваєш за злобу
людську, підводиш повалених і підіймаєш тих, що впали!
Небесну Твою силу з неба народові нашому пошли, зціли
рани душ наших і підійми нас із постелі немочі, бо
вражені розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду
і породжуємо беззаконня. Вгамуй ворожнечу і розбрат в
землі українській, віддали від нас заздрощі, чвари,
зарозумілість, злочинність, пияцтво й розпалення
пристрастей, попали в серцях наших терна нечистоти,
непримиренності й озлоблення, щоб полюбили ми один
одного і, як одне ціле, перебували в Тобі, Господі і
Владиці нашому, як і вчив і заповідав Ти нам. Помилуй
нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми
приниження і негідні очей своїх на небо звести. Згадай
милості, що їх явив Ти отцям нашим, переміни гнів Твій
на милість і дай нам поміч у скорботі. Молить бо Тебе
Церква Твоя молитвами святого рівноапостольного князя
Володимира і блаженної великої княгині Ольги, святих
благовірних князів-страстотерпців Бориса, Гліба та Ігоря,
митрополитів Київських: Михаїла, Іларіона, Макарія,
Петра (Могили); святих митрополитів Феодосія
Чернігівського, Димитрія та Арсенія Ростовських,
Інокентія та Софронія Іркутських, Іоасафа
Білгородського, Іоана та Павла Тобольських, які за
Україну страждали; святого великомученика Юрія
Побідоносця, великомучениці Варвари, святі мощі якої
у благословенному Богом Києві перебувають,
преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського,
Миколи, князя Луцького, Макарія Канівського, Феодора,
князя Острозького, преподобних отців наших Антонія і
Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських,
преподобного Іова, ігумена Почаївського, преподобних
Іова та Феодосія, ігуменів Манявських, святої Юліанії,
княжни Ольшанської, всіх святих, на землі Українській
прославлених, а особливо Пресвятої Богородиці і
Вседіви Марії, Яка з древніх часів покривала і захищала
Своїм святим омофором країну нашу. Врозуми народ
український, а особливо тих, хто при владі стоїть, про
Церкву нашу помісну Православну, Україну і весь народ
добре дбати та державність відстоювати. Силою Хреста
Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від
підступів ворожих. Піднеси людей розуму й сили і постав
на служіння Вітчизні нашій, а нам усім дай духа мудрости
і страху Божого, духа міцности й благочестя і даруй
кожному вогонь любові до матері нашої України —
єдиної і неподільної.

Господи, до Тебе вдаємося, навчи нас чинити волю
Твою, бо Ти Бог наш, бо в Тобі джерело життя і в світлі
Твоєму побачимо світло. Подай милості й щедроти Твої
народу українському, щоб ми славили святе ім’я Твоє з
Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.

***
1. Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти

Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і
схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та
провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині,
благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за
безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші
молитви і прийми благання сердець наших. Благослови
нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай.
Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з
благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже,
за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і
немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї
потребують. З’єднай нас усіх в єдину велику Христову
сім’ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім’я Твоє
завжди, і нині, і повсякчас, і на2 віки віків. Амінь.

2. Господи, Спасителю наш предобрий! Ти по правиці
Отця сидиш у славі несказанній, глянь же з висот
лагідним оком на нашу Церкву, на народ Твій! Бо ж Твої
ми, Владико, і просимо молитвами Пречистої Твоєї
Матері, благаннями всіх святих українського народу дай
нам єдності, дай любові і духа розуму, навчи прощати,
щоб ми завжди і всюди прославляли пресвяте ім’я Твоє
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

3. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він
простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на
амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву й повелів
сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що
молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ
наш, благослови його справи, примнож славу його
перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю
правицею його державу, збережи його військо, пошли
ангела Твого на зміцнення їх, подай їм усе, що просять
для спасіння; примири ворожнечу і мир утверди. Пошли,
Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх
заступає в усьому. Бо Твоя є влада, Царство і сила, від
Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо
і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові,
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

Стежками Українських Карпат 31
липня цього року пройшла молодь селища
Івано-Франкове, учасники церковного
дитячого хору. Під час поїздки був
відвіданий Український Афон -
Манявський Хресто-Воздвиженський
чоловічий монастир, де похований
гетьман України, противник об”єднання
України з Московською державою Іван
Виговський. Дитячий церковний хор взяв
участь у Божественній літургії. Учасники
поїздки відвідали місце, що в народі
зветься “Блаженний камінь”, який
знаходиться на відстані 380 метрів від
виїзної брами монастиря. Тут ченцям
з”явилася сама Цариця Небесна. Камінь -
брила із гротом нагадує велетенський
горган з отвором. З цієї брили віками
витікала вода, яка зникла в час закриття
монастиря, і так само чудесно з”явилася,
коли монастир знову відродився.

Також під час поїздки відвідали один з найцікавіших куточків України, туристичний центр Івано-
Франківщини - Яремче, водоспад “Пробій”, сувенірний ринок.

Батьки вдячні організатору поїздки - керівнику церковного хору Світлані Свищ за змістовну поїздку.
Такі подорожі виховують у дітей шанобливе ставлення до історії і духовної спадщини нашого народу!

Парафіянка храму св .Володимира
 смт. Івано-Франкове - О. Цепко.

Стежками Українських Карпат

ХРАМОВЕ СВЯТО У СМТ. МЕДЕНИЧІ
ДРОГОБИЦЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Останні літні дні все більше нагадували осінні:
дощ, несподіване похолодання, вітер. Але  в четвер,
28 серпня –   в день Успіння Пресвятої Богородиці
– з Божої ласки небо прояснилося і сонце свої
теплими променями  ознаменувало одне з
найвеличніших християнських свят.

Для меденичан   воно особливе – храмове. Цього
року це свято було надзвичайно величним. Святочну
літургію очолив високопреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і Самбірський. Його
високопреосвященство парафіяни церкви щиро
вітали хлібом-сіллю, а маленькі діти щемливими
віршами. Участь в літургії взяли також секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот. Андрій
Безушко, благочинний Дрогобицького благочиння
прот. Ігор Пулук,  та отці з навколишніх сіл.

У своїй проповіді архієпископ Яків наголосив на
тому, що  Божа Матір завжди  берегла українців   від
зла, ненависті. Один з найвеличніших храмів у світі,
збудований на честь Богородиці – Свята Софія у Києві. 
У  різні періоди української історії, часи  лихоліть
молитва до Пресвятої Богородиці, Її покров  захищали
українців від  підступного ворога. Ці слова Його
високопреосвященства, коли наша країна веде війну з
віроломним сусідом – Росією, звучали не тільки
злободенно, але й вселяли віру в торжество добра над
злом, правди над брехнею, миру над війною.

З нагоди 370-ліття  меденицької церкви Успіння
Пресвятої Борогодиці  архієпископ Яків відзначив
грамотою єпархії  парафіяльну громаду, за її
християнську жертовність, щиру відданість церкві,
ревне  служіння  Божій справі. Біля старої церковці
відбувся подячний молебень, а також святочний
обхід, супроводжуваний повноголоссям дзвонів.

Вже понад півстоліття  служить на парафії в
Меденичах протоієрей  Мирослав Яремкович. Саме
він був невтомним ініціатором побудови нового
православного храму в селищі й доклав до цього
будівництва всі свої зусилля, досвід, авторитет. Тепер
в окрузі це один найвеличніших храмів – гордість
меденичан. За сумлінну пасторську працю, вірне
служіння церкві, громаді  отця Мирослава було
нагороджено орденом Покрови Божої Матері.

В умовах війни для   меденичан це свято  було зі
сльозами на очах, адже  в багатьох родинах  батько,
брат чи син перебувають там, на передовій. Але
спільна, щира молитва до Божої Матері в цей
величний день  допоможе їм повернутися живими
й здоровими додому, а Україні повернути мир й
спокій.

В.Зварич
викладач ДДПУ
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У релігійному світогляді та почуттях
православного народу Почаївській Лаврі
належить вікове і визначне місце. В ній
знаходяться святині ,які глибоко вшановуються
віруючими як на території нашої країни так і
далеко за її межами.

Перед чудотворним образом Божої Матері,
при Її стопі, перед мощами Преподобного Іова,
ігумена Почаївського, складають віруючі люди і
сьогодні свої радості й надії, виливають  душевні
болі й турботи ,моляться за мир та спокій в Україні
у цей надзвичайно важкий час.

Численні передання й перекази про чуда
Почаївської Божої Матері вилились у натхненні
народні пісні. Незважаючи на різні політичні та
релігійні впливи, що їх зазнав Почаївський
монастир протягом свого довгого
існування,незаперечним слід вважати факт, що
Почаївська Лавра була і залишається у свідомості
віруючих великою православною святинею.

Точних документальних відомостей про час
заснування Почаївського монастиря історія не
зберегла. Ось чому перші десятки, навіть сотні
років існування цього монастиря сповиті густою
млою здогадок і непевності.

У рукописній книзі документів 1661 р.
Почаївської Лаври згадується, що була ще інша
книга – «Пам’ятники Почаївського монастиря».
Вона відносить перші поселення ченців на
Почаївській горі до 1240 р. Історики вважають,
що мабуть зник цей важливий літопис про
Почаївську Лавру в буремні часи давньої історії.
Але припущення істориків –архім. Амвросія,
прот. Хойнацького, Т.Теодоровича та інших, що
на Почаївській горі вже в першій половині ХIII
ст. була чернеча оселя, дуже ймовірні. Втікаючи
від орд хана Батия, який зруйнував Київ і його
святині, ченці могли знайти притулок на
Почаївській горі. Ось чому припускають що саме
ченці, що подвизалися в монастирях Києва над
річкою Почайною, в Києво-Печерській Лаврі,
заснували Почаївський монастир. Інші
дослідники схильні думати, що сама назва
монастиря пішла з виразу «поча-Діва», тобто:
Божа Мати почала творити чуда, і утворилась
назва «Почаїв».

У книзі «Небо новоє з новими звіздами» 1665
року видання, ректор Київської колегії, а потім
архімадрит Іоанникій Галятовський серед інших
оповідань про чуда біля різних ікон Пресвятої
Богородиці на Україні під 1261 роком вміщує
переказ про чудесне з’явлення Божої Матері на
горі Почаївській: свідками цього з’явлення був
селянин Іван Босий та хлоп’ята-пастушки з
Почаєва. Вони бачили Пречисту Богородицю,

СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

котра стояла на скелі,та святий слід Непорочної
– божественну її стопу. І до нині у тій стопі стоїть
чиста вода, що зцілює різні тілесні хвороби.

Усе це відтворюється в першій строфі давньої
думи про Божу Матір Почаївську:

«Пасли пастирі вівці на горі, Побачили Матір
Божу на скелі, На тій скелі стопку знати де стояла
Божа Мати; Там воду беруть усім вірним
дають...». Стопа ця і тепер знаходиться в
Успенському соборі, являючи собою священну
прикрасу Лаври.

Визначною подією в історії Почаївської
Лаври було перенесення чудутворної ікони
Пресвятої Богородиці з Орлі – замку Анни
Гойської – в монастир. Цій знаменній події
передувала така історія. В середині XVI ст. по
Волині подорожував грецький митрополит
Неофіт, який збирав пожертви для
царгородського патріарха. Митрополит кілька
днів гостював у Анни Гойської в її родинному
замку Орлі. На знак вдячності митрополит
Неофіт від’їжджаючи, поблагословив
господиню образом Божої Матері і залишив
ікону в замку на молитовний спомин.

Ікона залишалася в замковій каплиці понад
30 років і за цей час багато чудесного принесла
тим, хто перед нею молився. Одного разу підвели
до ікони сліпого від народження брата господині
замку. І сталося, що сліпий після зворушливої

молитви, побачив світ Божий. Ця подія справила
таке глибоке враження на Анну Гойську що вона
вирішила передати чудотворний образ до храму
побожних ченців на горі Почаївській, вважаючи
себе недостойною володіти святинею.

У 1597 р., при великому напливі людей з
навколишніх сіл з участю духовенства,
чудотворний образ Божої Матері було
перенесено у Почаївський монастир . Так на
святій горі з’явилася загальновідома серед
православного люду Почаївська ікона Божої
Матері.

Особливо чудесним було заступництво
Богоматері після молитви перед її Почаївським
образом 23 липня в 1675р., коли турки вже
готувались знищити Почаївській монастир і його
насельників. Тоді православні іноки, покладаючи
надію на допомогу Пресвятої Діви молилися всю
ніч перед чудотворним образом Богородиці. Над
ранком турки знялися і в безладді побігли від
монастиря. Тогочасний переказ оповідає що
серед темної ночі з’явилась Божа Мати  в сяйві і
оточенні ангелів з омофором-символом Свого
предстоятельства і заступництва – перед нею на
колінах у молитві преподобний Іов. І побігли
злякані вороги геть від стін монастиря.

У коштовній мистецькій оправі що має вигляд
сяйва тепер міститься Почаївська ікона Божої
Матері над царськими вратами Успенського
собору Лаври як найбільша православна святиня
всієї нашої Православної Церкви.

Як видно, перенесення чудотворної ікони
Богоматері в Почаївській монастир сталося
роком пізніше проголошення горезвісної
Брестської унії (1596 р.), саме тоді, коли
розпочалось посилена й насильницька акція
навертання православних до унії. Таким чином,
Почаївська ікона Божої Матері стала
покровителькою і заступницею Почаївської
обителі і всіх православних в їх нерівній але
справедливій боротьбі за свою віру і Церкву.

Монастир повинен був, за вимогами часу,
працювати над зміцненням та поширенням своїх
моральних і суто православних виховних впливів.
Для цього треба було мати авторитетного ігумена,
який би водночас був  добрим адміністратором,
подвижником і духовним керівником церковно-
релігійного життя.

У тих важких умовах церковно-релігійної і
політичної боротьби ігумен повинен був мати
неабияку силу волі, гарт незламного духу і
непохитні переконання, щоб не зійти з обраного
шляху та боронити прадідівську віру
православну перед великою небезпекою унії.

Таким справжнім мужем Провидіння для

Почаївського монастиря став довголітній його
ігумен Іов Залізо. Тут справді слід сказати, що
прізвище відповідало життю його. Майже за
півстоліття (1602-1651 рр.), ігуменства
преподобний Іов підніс моральний,
патріотичний і релігійний авторитет монастиря
на значну висоту.

Особистим прикладом аскетичного життя  і
моральної довершеності він зумів зробити
неймовірне. Свою невтомну працьовитість і
надзвичайну енергію душі й серця віддав
преподобний вірі православній і ця вірність
православ’ю в нього стала могутнішою за
смерть.

Ось чому, як пише Досифей у житії
преподобного ігумена Почаївського Іова, після
смерті князя Костянтина Острозького,
покровителя Православ’я «тікаючи від людської
слави і бажаючи мати славу від Єдиного
Тайновидця Бога Іов потай залишив монастир
Дубенський і подався на Гору Почаївську, здавна
світлістю чудес многих осяяну».

Многотрудне життя своє, яке преподобний
Іов присвятив Почаївській  обителі і боротьбі за
віру православну проти національно-релігійного
гноблення знайшло і особливе благословення
Боже і шану потомків.

Ось чому сталося невірогідне: земна людина
подібна до всіх нас у найскладніших випробуваннях
зробила все, щоб залишатися чисто православною,
патріотом і просвітителем рідної землі, монахом і
схимником, подвижником, у найкращому і
найглибшому розумінні цього слова. У 1659 р., через
вісім років після кончини блаженного столітнього
старця, його було канонізовано.

Нетлінні останки преподобного Іова ігумена
Почаївського  і тепер спочивають у природній
печері, куди він за життя свого часто приходив,
щоб у цілковитій самотності віддати себе
побожним роздумам і молитві. Святі мощі
преподобного Іова і тепер є третьою великою
православною святинею Почаївської Лаври.

Багатовікова боротьба Почаївської Лаври за
святе Православ’я була невгасимим світочем
преподобного на західних землях України.

Почаївська Лавра у цей важкий для України
час і сьогодні привертає до себе серця віруючих
своєю найголовнішою православною святинею
– дивною в милостях захисницею – Почаївською
іконою Божої Матері, бо Вона, Мати Сина
Божого по плоті – перша приймає і перша роздає
Божі  милості людям,  які шукають прямих і
священних шляхів для служіння православній
вірі своїх предків та рідній Вітчизні.

прот. Роман Уруський

24 серпня наша багатостраждальна ненька
Україна вшановує День незалежності. Ось вже 22
роки це свято у нашій державі святкується з
особливою радістю. Але сьогоднішній 23 рік
незалежності не є для нас торжественний і
радісний, а навпаки – сумний. За ту незалежність,
якою ми тішилися, ось вже більше, ніж півроку
гинуть наші діти, наші батьки, наші друзі-гине
молодий цвіт нашої нації.

 24 серпня, в неділю, в нашому селі Межиріччя
Жидачівського благочиння відбулося вшанування
Дня незалежності. Ранком о 10:00 у двох храмах –
УПЦ КП і УГКЦ – служилися Божественні Літургії
з особливими проханнями за спокій і мир у державі
, за перемогу над супротивником, за здоров’я і Божу
охорону та скоре повернення додому всіх воїнів, які
борються за нашу Україну і за всіх нас. На
запрошення сільського голови Хомина М. М.
зійшлися разом вірні храму Покрову Пресвятої
Богородиці (УПЦ КП) на чолі з настоятелем прот.
Романом Б’єганом, та вірні храму Вознесіння
(УГКЦ) на чолі з о. Ярославом  Туриком. Дві
конфесії з процесіями, хресною ходою прийшли до
могили Січовим Стрільцям, яка знаходиться в
центрі села. Біля березового хреста священиками
був відслужений молебень, що служиться в день

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В СЕЛІ МЕЖИРІЧЧЯ
ЖИДАЧІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

громадянських свят і моління, які служаться під
час війни. Після молебня проспівано усьому
нашому народові українському многоліття. Потім
відслужили панахиду за всіх воїнів, які боролись і
полягли за волю і долю нашої держави і  проспівали
«Вічная пам’ять» загиблим. Священиками були
виголошені проповіді,основною темою яких є
любов і єднання, привітали всіх з днем
незалежності і побажали миру в нашій державі.

Потім виступив сільський голова,який привітав
всіх з днем незалежності,подякував священикам за
молитву і висловив сподівання, що скоро в  нашій
державі закінчиться кровопролиття, настане мир,
любов, взаєморозуміння і єдність. З віршованими
привітаннями виступили діти. На закінчення
святкування обидва хори проспівали гімн «Ще не
вмерла України…»

прот. Роман Б’єган
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 СВЯТО У С. БУСОВИСЬКО
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Велика радість і святковий настрій для
всіх християн, коли церковний дзвін
кличе їх до храму Божого, який закликає
до щирої молитви і з’єднання з своїм
Творцем. Особливим і величним є цей
дзвін для християн, а особливо парафіян
с Бусовисько, коли 19 серпня
Православна Церква святкує Славне
Преображення Господа нашого Ісуса
Христа. Цього дня віряни с. Бусовисько
святкують  празник.

Святкування цього свята сягає IV
століття, тоді св. Єлена мати Костянтина
Великого побудувала на горі Фавор храм
на честь Преображення Господнього.
Спочатку цей празник святкували у місяці
лютому, зважаючи на те, що свято
випадало у період Великого посту, тому
його святкування перенесли на 19 серпня.
Але чому, саме в цей день? Церковний
історик Євсевій говорить, що Господь
преобразився перед своїми учениками за
40 днів до Своєї смерті. Беручи до уваги
ці слова Церква перенесла це свято з
лютого на 19 серпня, тому що 40 днів після
– це 27 вересня, а у цей день випадає свято
Воздвиження Чесного Хреста, коли ми
згадуємо пам’ять Христових мук і смерті.

На запрошення настоятеля храму до
с. Бусовисько прибули свяще-ники, щоб
піднести молитву до Бога і прославити

Його у цей святковий день. Богослужіння
очолив благочиний Старосамбір-ського
району митр. прот. Іоан Білик, йому
співслужили 9 священиків митр.
протоієрей  Олександр Швець, митр.
протоієрей Василій Нацулич, митр.
протоієрей Миколай Юзич, митр.
протоієрей Стефан Бандура, митр.
протоієрей Володимир Бандура, митр.
протоієрей Роман Шак, протоієрей Ігор
Дудик, свящ. Іван Білик, свящ. Іван Федак.
Наприкінці богослужіння благочинний
виголосив проповідь і привітав всіх із
святом, а настоятель парафії у свою чергу

подякував прот. Іоану та всім священикам,
які прибули на  празник.

Після Літургії було звершено чин
малого освячення води, а також освячення
плодів, які люди принесли до храму, як
знак подяки Богу. Цей звичай
християнська Церква прийняла ще з
Старого Завіту, який приписував
приносити перші плоди для Господа. З
книги Вихід читаємо: «Все, що найкраще
з первороду землі твоєї, приноситимеш у
дім Господа Бога твого».

Велику Свою славу показав Христос
своїм трьом ученикам преобразившись

Перенесення з Едеси до Константинополя
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Ісуса Христа

Свята Православна Церква має багато святих ікон по
всьому світі, через яких наш Спаситель являє море свого
милосердя тим, хто до Нього прибігає у своїх скорботах.
Багато ікон прославлені Богом через чудотворення і
мироточення. І ми не уявляємо свого духовного життя без
ікон, образів. Побожне моління, кадіння і спів перед ними
– все це підноситься до Милосердного Творця і
посилається нам Божественна благодать.

Чому ми шануємо ікони, звідки взялась перша ікона і
яку милість виточує через них наш Господь? Відповідь на
ці питання дає нам свято  перенесення з Едеси до
 Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Ісуса Христа(944), яке святкується 29 серпня.

Православна Церква навчає, що першою іконою
Спасителя був Його Нерукотворний Образ, надісланий
самим Господом князю месопотамського міста Едеси,
Авгарю. Про це, зокрема, згадується у текстах служби
Нерукотворному Спасу 29 серпня (стихира 8 гласу на
вечірні, стихира 4 гласу на утрені).

Перенесення з Едеси до Константинополя
Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса
Христа відбулося в 944 році. Передання свідчить, що за
часів проповіді Спасителя в сирійському місті Едесі правив
Авгар. Він був вражений по всьому тілу проказою. Чутка
про великі чудеса, творені Господом, поширилася по Сирії
(Мф. 4, 24) і дійшла до Авгаря. Не бачачи Спасителя, Авгар
увірував в Нього як в Сина Божого і написав листа з
проханням прийти і зцілити його. З цим листом він послав
до Палестини свого живописця Ананію, доручивши йому
написати зображення Божественного Вчителя. Ананія
прийшов до Єрусалиму, і побачив Господа, оточеного
народом. Він не міг підійти до Нього через великий натовп
людей, що слухали проповідь Спасителя. Тоді він став на
високому камені і спробував здалеку написати образ
Господа Ісуса Христа, але це йому ніяк не вдавалося.
Спаситель Сам покликав його, назвав по імені і передав
для Авгаря короткий лист, в якому, похваливши віру
правителя, обіцяв надіслати Свого учня для зцілення від
прокази та настанови для спасіння. Потім Господь
попросив принести воду і убрус (полотно, рушник). Він
умив обличчя, витер його убрусом, і на ньому відбився
Його Божественний Лик. Рушник і лист Спасителя Ананія
приніс до Едеси. З благоговінням прийняв Авгар святиню
і отримав зцілення; лише мала частина слідів страшної
хвороби залишалася на його обличчі до приходу обіцяного
Господом учня. Ним був апостол від 70-ти святий Фадей
(пам’ять 21 серпня), який благовістив Євангеліє і хрестив
наверненого Авгаря і всіх жителів Едеси. Написавши на
Нерукотворному Образі слова “Христе Боже, кожен,
сподіваючись на Тебе, не посоромиться”, Авгар прикрасив
його і встановив у ніші над міськими воротами. Багато
років жителі зберігали благочестивий звичай поклонятися
Нерукотворному Образу, коли проходили через ворота. Але
один з правнуків Авгара, що правив Едесою, впав у

перед ними, щоб скріпити їхню віру в
Нього як Спасителя і Визволителя роду
людського.

Він не взяв з Собою на гору всіх апостолів,
тому що за словами блаженного Феофілакта
Болгарського Юда не був достойний своїми очима
споглядати славу Преображення Христового, а
якби Господь залишив його одного під горою, то
деякі люди говорили б, що саме ця подія вразила
його і спонукала до зради. А преподобний Іоан
Дамаскін доповнює: «Господь взяв трьох для того,
щоб відкрити Петру, що його слова: Ти – Христос,
Син Бога Живого є істині, і щоб він почув
підтвердження їх від Бога – Отця: Це є Син Мій
Улюблений, в Якому Моє благовоління». Взяв
Якова тому що йому найперше з апостолів
належало померти за Христа. Взяв Іоана свого
улюбленого ученнка, щоб він побачив славу Сина
Божого і написав: «Споконвіку було Слово і Слово
було у Бога і Слово було Бог», І щоб вони зрозуміли
що Христос добровільно йде на страждання задля
спасіння людей.

Святкуючи це свято ми повинні мати віру,
що Христос Який Преобразився на горі,
преобразиться і у наших серцях. Докладаймо
багато зусиль, щоб очиститись від гріха, щоб
ми могли споглядати Його божественне
світло, і з чистим серцем співати «Нехай засяє
і нам грішним світло Твоє повсякчасне».

Дмитро Гурин,
студент ІІІ курсу ВПБА

ідолопоклонство. Він вирішив зняти Образ з міської стіни.
Господь наказав у видінні Едеському єпископу приховати
Його зображення. Єпископ, прийшовши вночі зі своїм
кліром, запалив перед ним лампаду і заклав глиняною
дошкою і цеглою. Минуло багато років, і жителі забули
про святиню. Але ось, коли у 545 році перський цар Хозрой
I обложив Едесу і становище міста здавалося безнадійним,
єпископу Евлавію з’явилася Пресвята Богородиця і
повеліла дістати з замурованої ніші Образ, який врятує
місто від ворога. Розібравши нішу, єпископ знайшов
Нерукотворний Образ: перед ним горіла лампада, а на
глиняній дошці, що закривала нішу, було подібне ж
зображення. Після здійснення Хресного ходу з
Нерукотворним образом по стінах міста перське військо
відступило. В 630 році Едесою оволоділи араби, але вони
не перешкоджали поклонінню Нерукотворному Образу,
слава про який поширилася по всьому Сходу. У 944 році
імператор Костянтин Багрянородний (912-959) побажав
перенести Образ до тодішньої столиці Православ’я і
викупив його у еміра - правителя міста. З великими
почестями Нерукотворний Образ Спасителя і той лист,
який Він написав Авгарю, були перенесені до
Константинополя духовенством. 29 серпня Образ
Спасителя був поставлений в Фароській церкві Пресвятої
Богородиці. Про подальшу долю Нерукотворного Образу
існує кілька переказів. Згідно одного - його викрали
хрестоносці в часи їхнього панування в Константинополі
(1204-1261), але корабель, на який була взята святиня,
потонув у Мармуровому морі. За іншими переказами,
Нерукотворний Образ був переданий близько 1362 року
до Генуї, де зберігається в монастирі на честь апостола
Варфоломія. Відомо, що Нерукотворний Образ
неодноразово давав з себе точні відбитки. Один з них, так
званий “на керамії”, відбився, коли Ананія ховав образ у
стіни на шляху до Едеси; другий, що викарбувався на плащі,
потрапив до Грузії. Можливо, що різниця переказів про
первісний Нерукотворний Образ ґрунтується на існуванні
декількох точних відбитків. 

За часів іконоборчої єресі захисники іконошанування,
проливаючи кров за святі ікони, співали тропар
Нерукотворному Образу. На доказ істинності
іконопоклоніння папа Григорій II (715-731) прислав лист
до східного імператора, в якому вказував на зцілення царя
Авгаря і перебування Нерукотворного Образу в Едесі як
на загальновідомий факт. Нерукотворний Образ поміщався
на прапорах руських військ, захищаючи їх від ворогів.    
Ми коротко переказали передання у тому вигляді, в якому
воно міститься у Четії Мінеї. Його історичність
неодноразово піддавалася сумніву, хоча основні деталі
розповіді — історичні.

У період іконоборства Едеський убрус одержав
визнання і на Заході. Якщо раніше на Римському соборі
папа Геласій поставився до нього з недовірою, а саму
розповідь визнав апокрифічною, то пізніше папи

визнавали сказання
про Нерукотворний
Образ і
використовували його
у полеміці з
іконоборцями. У
період іконоборства на
Заході склалася власна
легенда про
Нерукот в ор н и й
Образ. Вона є
переробкою східного передання, хоча й суттєво від нього
відрізняється. За найпоширенішою версією цієї легенди,
одна благочестива жінка на ім’я Вероніка, яка жила в
Єрусалимі (вона ж Марфа, сестра Лазаря), подала Ісусові
Христу рушник, щоб Він утер піт, коли, стомлений вагою
хреста, зупинився біля її будинку на шляху до Голгофи.
Після того рушник було складено втроє і на ньому
надприродно тричі відобразилося обличчя Спасителя.
Одне зображення залишилося в Єрусалимі, два інших
згодом були відправлені до Риму та до Іспанії. Про те, що
ця легенда є не оригінальним твором, а лише переробкою
східного передання, свідчить, на думку проф. А.
Голубцова, саме ім’я Вероніки, яке можна перекласти як
«істинний, справжній образ» (vere — ейкщн).

Урочисте перенесення Нерукотворного Образу
відбулося 16 серпня (за старим стилем) 944 р. Саме на честь
цієї події було встановлено свято Нерукотворного Спаса.

Згідно з Прологом відомі чотири Нерукотворні образи
Спасителя: 1) у Єдесі, царя Авгаря - 29 серпня; 2)
Камуліанський; знайдення його описав святитель
Григорій Ниський (пам’ять 23 січня); за переказом
преподобного Никодима Святогорця († 1809; пам’ять 1
липня), Камуліанський образ з’явився у 392 році, але він
мав на увазі образ Матері Божої - 22 серпня; 3) при
імператорі Тиверії (578-582), від якого отримала зцілення
свята Марія Синклитикія (пам’ять 24 серпня); 4) на керамії
- 29 серпня.

Святкування на честь перенесення Нерукотворного
Образу, що здійснюється у віддання свята Успіння,
називають третім Спасом, “Спасом на полотні”. Особливе
шанування цього свята в Українській Православній Церкві,
виразилося і в іконописі; ікона Нерукотворного Образу одна
з найбільш поширених.

Не може бути  непошириною  ця ікона яка виливає
щедру благодать тим хто до неї щиро з умилінням припадає.
Довідавшись історію походження ікони Нерукотворного
образа, а також волю Божу щодо шанування ікон ми не
можемо не благоговіти перед ними, і не шанувати їх.

Нехай Благодать явлена у тій іконі не полишає нас, а
захистить нашу Православну Церкву, страдаючу неньку
Україну і весь її народ і боголюбиве військо.

свящ. Йосип Усик,
магістр богослів’я
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Тихіше дзвони, не ридайте,
Не додавайте серцю жаль,
Бо вже везуть сина до дому,
Що боронив наш рідний край.

Старенька  мати  нахилилась,
Комок тяжкий у грудях став.
Одна на світі тім лишилась
Син в бою за вітчизну впав.  

Вже більше вістки не діждеться,
Лише чекатиме щодня,
Що він додому ще вернеться
Не житиме вона одна.
 
Пробач мені матусю мила,
Що я без відома пішов.
Пробач що куля зачепила,
Як побратима підіймав.

Пробач мені, що не вернувся,
Щоб бути в поміч в тяжкий час.
Пішов з життя, щоби прогнати
Злих ворогів що роздирають нас.

Перехожий стань і поклонися
Надгробному хресту бійця.
За душу Богу помолися,
Він за усіх нас віддав життя.

Віддав життя щоб не пустити,
В наші оселі ворогів.
А діти щоб росли з батьками,
У небі бачили лиш миру голубів.

P.S.: загиблим воїнам, які віддали
своє життя, за Волю України, за її
свободу, за свою землю, та
незалежність.

28.08.2014
Ігор Брода,

дяк храму Вознесіння
Господнього в с. Ралівка

Загиблим воїнам
за Україну
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Місяць серпень для пересічної людини ознаменований
серпом – часом збирання зернових культур, заготівлею
харчових припасів. Це час посиленої праці.

Та і для православного християнина у його духовному
житті місяць серпень, що є останнім місяцем церковного
року та розпочинається 14 серпня ужиткового календаря,
є також місяцем особливих духовних трудів. Він
ознаменований постом на честь свята Успіня пресвятої
Богородиці і починається особливою духовною віхою. 1
серпня (по церковному, старий стиль) Свята Церква
чинить поклоніння чесному древу Христа Господнього,
вшановує пам’ять старозавітніх мучеників братів
Макковеїв, їхньої матері та законовчителя Єеліазара. А
також згадує наша Українська Церква хрещення киян у
988 році за князювання рівноапостольного Володимира
Великого.

Хрещенням киян розпочалось поширення
християнства по всій розлогій Київській Русі. Так народи
Русі, в тому числі і наш прадавній український народ, не
просто долучились до великої християнської родини, а
вийшли із темряви ідолопоклонства, просвітились
Світлом Істини. Завдяки цьому Світлу Істини наш народ
знайшов і побачив правдивого Бога та отримав спасіння
своїх душ і реальне життя – життя з Богом і в Бозі, життя
вічне.

Зрозуміла річ, що життя з Богом і в Бозі це копітка
духовна правця кожного православного християнина.
Тож сам Успенський піст цьому сприяє. Сприяє і
Пресвята Богородиця молитвами,  заступництвом,
благодаттю і особистим прикладом. Вона із малого
дитяти, посвяченого батьками на служіння Богу, зросла
тілесно і духовно, через послух наставникам та своїми
стараннями у спів дії з Божою благодаттю, - до
Богоматеринства. Її чесноти настільки прихилили до Неї
любов Бога, що Вона по своїм Успіні не зазнавши тління,
взята Богом тілесно на небеса та поставлена Царицею
неба і землі, Матір’ю всього роду християнського.

Життя Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Вседіви Марії говорить про те, що кожна людина є
спосібною піднятись при допомозі Господній на небеса
для вічного блаженства з Богом. І піднятись на небеса,
як зазначив наш Спаситель Господь Ісус Христос, можна
тільки хрестонесінням (див.: МФ. 16. 23-27).

Спаситель повчає, що людині треба відкинути думку
про людське, а перейнятись тим, що Боже. Зректися себе,
– себе грішного, зіпсутого гріхом, побореного
пристрастями і взяти на себе хрест. Хрест – це різного
роду тягарі та випробування тілесні і духовні. Все це
сприймати і переносити треба без нарікань, спокійно та
в покорі. І лише тоді людина зможе іти в слід за Христом.
Іти за Хрестом – це значить: вглядатись у діла Господні,
вслухатись у Його науку і застереження та ретельно
усього того дотримуватись у своєму житті.

У земному сенсі – це буде загублене життя. Але це
дасть змогу людині знайти себе у Христі. Христос же
таку людину зберігає у Своїй вічності.

Оцей хрест, як основа і засіб спасіння та вічного життя,
не оминув і Боголюдину Ісуса Христа. Ісус Господь, який
добровільно ради спасіння роду людського покинув славу
небесну, не просто дав людству науку про хрестоносіння,
а і Сам у Своїй предвічності обрав для Своєї Людської
природи та і як засіб спасіння роду людського. Вчинив
Спаситель Свій Хрест Жертовником, на Якому приніс
Себе в жертву роду людському.

Розп’явшись на Хресті, Господь Ісус Христос наділив
це Хресне древо Своєю особливою благодаттю.

Хрест і хресне знамення, якими осіняються християни
та все ужиткове в богослужіннях і побуті,
використовуються християнами від початків. А вже у ІІІ-
ІV століттях, як свідчать свв. Отці, Хрест і хресне
знамення набули загального поширення.

На Хрест, як на силу Божу, покладались вже Христові

Місяць серпень…
Апостоли. Це ми бачимо у їхніх повчаннях та житіях.

Від Апостолів це перейняли їхні учні та послідовники.
Цим шляхом хрестоносіння іде кожен православний
християнин, що турбується про своє спасіння. Бо у
хрестоносінні проходить «співрозп’яття з воплоченим
Богом – Словом Ісусом Христом, в якому сходить на
віруючого благодать і уподібнює людину Боголюдині
Христу» (Архм. Софроній).

Силою Хреста Господнього скористались у середині
Х ст. і у древньому Константинополі під час моровиці,
яка охопила місто.

В імператорській скарбниці  зберігався Хрест із
великою часткою деревини із Хреста Господнього. Цей
Хрест Вселенський патріарх разом із єпископами і
священиками принесли вечором 31 липня у храм Софії
– Премудрості Божої, прикрасили та молилися протягом
ночі. А 1 серпня після літургії під проводом Хреста
Господнього пішли вулицями міста. Зупинялись на
площах та великих перехрестях, служили водосвятні
молебні. Окропляли людей і місто та благословляли
хрестом. Хворі торкались Хресного знамена, любовно
цілуючи його. І в цілому всі відчували полегшення та
вздоровлення. Моровиця відступила.

Такі моління з Хрестом Господнім у Константинополі
тривали свята Успіня Богородиці. Відтак це творили
кожного року.

З прийняттям християнства на русі, у силі Христа
Господнього переконався і наш народ, отримуючи
завдяки Хресту перемоги над ворогами та маючи Святий
Хрест, як помічний засіб у духовному життю. Тож і нас
в Україні, як і в Константинополі, твердо вкоренилось
святкування Хреста Господнього – особливим чином, і
1 (14 н.с.) серпня.

Святий Хрест став і є для нашого народу, як для всіх
святих, славою, окрасою, обороною і спасінням у всіх
сферах духовного і тілесного життя. Хрест преображає
людину.

Як бачили Апостоли преображеного Господа Ісуса на
горі Фавор, так бачать звичайні люди преображеними
терпеливих і смиренних хрестоносців, що слідують за
Христом на свою Голгофу, а з неї – у небесну славу
Христа Бога.

До тої небесної слави через преображення, переміни
гріховного у святість і кличе християн свято
Преображення Господнього.

Кінцевим же акордом місяця серпня є свято
усікновення глави Предтечі і Хрестителя Господнього
Івана. Його аскетичне, к повноті Святого Духа життя,
завершилось пролитою кров’ю. Іван Предтеча – останній
старозавітній пророк і перший мученик при Христі Ісусі,
який став праобразом мучеників і аскетів ради Христа
Бога. Його праведне життя та пролита кров є свідченням
того, що праведним подобає,належить похвала.

І спостережний християнин зауважує, що місяць
серпень по церковному календарю, починається
похвалою старозавітніх праведників та мучеників братів
Маккавеїв, їхньої матері та учителя Єліазара. Їхня
праведність перед Богом та мученича смерть за істину
Господню є взірцем до наслідування і для православних
християн у праведному життю по заповідях Христових
та у стійкості у відстоюванні Христових істин. Водночас
вони і наші молитвеники за нас перед Богом.

А завершується цей місяць похвалою Пресвятій
Богородиці, Яка проявляє Свою опіку над дітьми Божими
і через Свій пояс.

Цей пояс від Богородиці отримав ап. Фома. Дальше
його зберігали благочестиві християни Єрусалиму. А при
імператорі Аркадії (395-408 рр.) він був перенесений у
Константинополь. В Х ст. від пояса Богородиці зцілилась
важкохвора імператриця Зоя. На даний час часточки
пояса Богоматері перебувають на горі Афон та у Грузії.

прот. Іван Владика


