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Українська Православна Церква
Київського Патріархату – це
Церква, яка має своїм покликанням
служити Богу та народу України.
Саме тому день хрещення Руси-
України є для нас визначною
подією, адже всезагальне хрещення
у 988 році стало своєрідним «днем
народження» нашої Церкви –
новим етапом становлення
Православ’я на теренах Київської
Русі та визначило подальший
духовний і культурний вектор
розвитку нашої Батьківщини.

28 липня 2017 року, у цей
знаменний для України день,
відбулося загальноцерковне
святкування в «колисці»
східнослов’янського Християнства –
місті Києві. В цей день Православна
Церква відзначає також пам’ять
святого рівноапостольного князя
Київського Володимира Великого.
Володимир Святославович увійшов
в історію нашого народу як
хреститель України-Русі. Саме він
заклав християнську парадигму на
наших землях і тому вшановується
нащадками як рівноапостольний
святий.

Урочисті святкування
розпочалися напередодні, 27 липня
увечері, Всенічним бдінням у
Володимирському кафедральному
соборі столиці. З нагоди свята до
Києва з’їхалося численне
духовенство – весь єпископат УПЦ
КП, а також велика кількість прочан
зі всієї України. Вечірнє
богослужіння, як завжди, очолив
Святійший Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет.

Сам день відзначення Хрещення
Київської Руси-України розпочався
з урочистої Божественної літургії,
яку також очолив Патріарх.
Святійшому Владиці співслужив
численний єпископат та
духовенство. Цього святкового дня
у кафедральному соборі молилася
надзвичайно велика кількість вірян.

Після завершення літургії, під
дзвони Володимирського собору, в
напрямку до пам’ятника князю
Володимиру розпочався Хресний
хід. Урочиста процесія зібрала понад
20 тисяч вірних Київського
Патріархату. Разом з Предстоятелем
вулицями Києва пройшов єпископат,
багатотисячне духовенство, віряни,
воїни та ветерани АТО, волонтери,
політичні й громадські діячі,
пересічні українці та матері
військовослужбовців,  які
перебувають у полоні чи зникли
безвісті. Дійшовши до пам’ятника

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ

своєму гімні співаємо, що ми душу
й тіло положим за нашу свободу.
Нам потрібна свобода, демократія,
правда. А їм потрібне рабство, бо
вони звикли до рабства. В цьому
наша різниця. Тому, дорогі браття і
сестри, правда на нашому боці і про
це знає увесь світ! Бо не ми напали
на Росію, а Росія тимчасово
відібрала у нас Крим і хоче Донбас
тепер відібрати. Князь Володимир
заради чого прийняв хрещення? Він
відмовився від неправди, бо ідоли
не були богами. А тут знову нас
повертають до неправди і чужу
історію привласнюють собі, і нашу
культуру, і нашу мову зневажають,
кажучи, що це мова «базарна».
Тому, дорогі браття і сестри, ми,
святкуючи пам’ять  князя
Володимира, повинні єднатися в
один народ, в одну державу. І ми
переможемо, і перемога вже не за
горами! Бо Бог з нами і тому з Божою
допомогою ми переможемо! Не
далекий той час, коли ми будемо
святкувати не тільки день пам’яті
князя Володимира, але й перемогу

святого князя Володимира, Патріарх
Філарет очолив подячний молебень
та прочитав молитви за Україну.

Звертаючись до української народу
зі сходів перед постаментом
пам’ятника князю-хрестителю, Його
Святість, зокрема, зазначив:
«Насамперед поздоровляю вас зі
святом на честь святого
рівноапостольного князя
Володимира.  Сьогодні Україна
святкує також день хрещення
Київської Русі, тому це свято
нагадує нам те велике хрещення
наших предків у цих дніпровських
водах. Вони відмовилися від
неправди, відмовилися від
нечестивих богів та змінили своє
нечестиве життя на благочестиве і
святе, тому Русь стала святою.
Святкуючи хрещення Русі, ми
святкуємо і своє власне хрещення.
Бо кожний з нас у свій час прийняв
Таїнство хрещення. І під час цього
Таїнства помер для гріха і воскрес
для життя праведного. Але, на
превеликий жаль, ми і після
хрещення грішимо. Тому
святкування хрещення Русі повинне
нагадувати нам про наше хрещення
і про те, для чого ми хрестилися.
Крім того ми звершуємо цей
Хресний хід. Але для чого? Для того,
щоб об’єднати український народ в
одну націю, в одне суспільство і одну
державу. На превеликий жаль,
українці дуже часто роз’єднуються,
і недаремно існує прислів’я: «Де два
українці, там три гетьмани». Єдність
нам особливо потрібна у цей час,
коли Україна проходить
випробування, достойна вона мати
свою незалежну державу, чи
недостойна? Наш народ доводить,
що від достойний мати незалежну
державу! Звідкіля це видно, що він
достойний? А тому що за свою
державу, за свою рідну українську
землю, українці, від заходу до сходу,
від півдня до півночі, віддають свої
життя за нашу свободу. І для того
щоб об’єднати весь український
народ ми і збираємося на цей
Хресний хід. Ви знаєте, що вчора
теж був Хресний хід і теж молились
до рівноапостольного князя
Володимира, і молилися за мир. Але
ж і ми за Україну, і за мир, отож що
ж нас роз’єднує? А те, що вони
мають на увазі мир не той, який ми
маємо на увазі. Ми маємо на увазі
мир в демократичній незалежній
державі, а вони хочуть миру в складі
Російської імперії, в цьому і різниця
між нами. Ми за справедливий мир,
а вони за мир в неволі. Та ми в

над агресором. Слава Ісусу Христу і
слава Україні!!

Після цього Предстоятель
Київського Патріархату окропив
віруючих святою водою та відповів
на запитання журналістів, вказавши,
що представники УПЦ МП обрали
шлях неправди, декларуючи
«громадянську війну» на сході нашої
держави, що суперечить правді та
позиції усієї світової спільноти.
Причина ж такої позиції, безперечно,
криється у залежності від Москви.
Проте, незважаючи на всі перепони,
і Україна досягне перемоги,
повернення окупованих територій та
справедливого миру, і єдина Помісна
Українська Церква обов’язково
постане!

Після завершення святкового
молебню усі охочі змогли
підкріпитися солдатською кашею та
напоями, які роздавалися на
території Михайлівського
Золотоверхого монастиря.

За матеріалами сайту:
 http://www.cerkva.info/
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7 липня 2017 року в день
Різдва чесного і славного
пророка, Предтечі та Хрес-
тителя Господнього Іоана
 високопреосвящений архі-
єпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків звершив
таїнство Божественної
Літургії у селі Комарники
Турківського благочиння з
нагоди 200-літнього ювілею
храму.

Владиці Якову співслу-жили:
настоятель храму прот.
Володимир Федак та духовенство Турківського благочиння.

Після закінчення Літургії архіпастир звернувся до пастви з повчальним словом,
на закінчення якого привітав настоятеля та усіх парафіян з храмовим ювілеєм. У
свою чергу отець Володимир висловив щиру подяку владиці Якову за
архіпастирський візит та в знак поваги подарував букет квітів.

Святкове Богослужіння завершилося уставним многоліттям.
Прес-служба єпархії

16 липня 2017 року
у с. Сприня Самбір-
ського району на
запрошення місцевої
влади владика Яків
взяв участь у свя-
ткуваннях з нагоди
73-ї річниці ство-
рення Української
Головної Визвольної
Ради(УГВР).

Українська Головна
Визвольна Рада –
орган політи-чного
керівництва украї-
нським визвольним
рухом, який оголосив
себе «верховним

органом українського народу в його революційно-визвольній боротьбі»
(Тимчасовий устрій УГВР), утворений в Україні наприкінці другої світової війни
з ініціативи УПА й ОУН(б). Метою організаторів було створення ширшої
суспільно-політичної бази для боротьби збройного підпілля проти німців і
більшовиків та притягнення до неї кадрів з-поза ОУН, хоч остання залишалася
організаційною й ідеологічною базою УГВР.

Заупокійну літію на місці пам’ятного знаку засновникам УГВР за полеглими
борцями за волю й незалежність України очолив високопреосвященнійший Яків,
архієпископ Дрогобицький і Самбірський у співслужінні священиків Української
Православної Церкви Київського Патріархату.

На святковому заході були присутні: дочка першого Президента УГВР Кирила
Осьмака – Наталія Осьмак, народний депутат України Ярослав Дубневич, голова
Львівської ОДА Олег Синютка, голова Львівськокої обласної ради Олександр
Ганущин, а також керівництво районів Львівської області.

Після завершення літії владика Яків виголосив проповідь у якій наголосив, що
ми повинні пам’ятати свою історію, молитвою  віддячувати тим, які віддали свої
життя за своїх ближніх та за Україну. 

Прес-служба єпархії

11 липня 2017 року в с. Сприня Самбірського району Львівської області
розпочались Всеукраїнські військо-спортивні патріотичні «Ігри нескорених»,
присвячених 73-ій річниці утворення Української головної визвольної ради
(УГВР).

Цьогорічні «Ігри нескорених» благословили військові священики
(капелани) Самбірського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви Київського Патріархату: благочинний
району о. Микола Бухній (м. Самбір), о. Володимир Лернатович (с. Ралівка),
о. Роман Вовкунович (с. Сприня), о. Ярослав Фабіровький (м. Новий
Калинів), о. Василь Попович (с. Чайковичі).

«Ігри нескорених» в Самбірському районі відбуваються четвертий рік
поспіль з метою залучення активної молоді та школярів до військово-
патріотичної гри, виховання в них почуття національної гідності та любові
до України, її складної історії. Тому й місцем їх проведення вибрано с.
Сприня, в якому в 1944 році була створена Українська головна визвольна
рада. Цьогорічні патріотичні змагання молоді уперше набули статусу
загальноукраїнського.

Окрім команд з Самбірського, Старосамбірського, Мостиського,
Городоцького, Пустомитівського районів Львівської області до ігор

долучились молодіжні команди потягу єднання «Труханівська січ», із
Сватово, Слов’янська, представники Одеської, Чернігівської областей, які
прибули до Самбора 10 липня.

 Серед пасажирів потягу – родичі Героїв Небесної Сотні, учасники АТО,
школярі, студенти, волонтери, громадські діячі та представники навчальних
закладів з різних областей України. Зокрема, Роман Дзівінський, який втратив
ліву руку під час Революції Гідності та Юрій Аксенин – син Героя Небесної
Сотні.

Пішою ходою пасажири потягу «Труханівська Січ» пройшли до с. Сприні,
місця створення Української Головної Визвольної Ради. Їхній маршрут,
довжиною 25 км, пролягав через села Ралівка, Чуква, Блажів, Воля
Блажівська, Звір.

Перша зупинка відбулась у с. Ралівка, де священики УПЦ КП відслужили
молебень у церкві Вознесіння Господнього. Після молитви молодь
підкріпилась сніданком і всі вирушили до місця призначення.

Варто зазначити, що «Ігри нескорених» на теренах села Сприня
триватимуть з 11 по 15 липня. Молодь змагатиметься у силових, армійських
видах спорту, повстанській пісні тощо. Для учасників таборування будуть
проведені показові навчання та презентація військових частин Самбірщини:
інженерів-саперів, спеціалістів радіаційного, хімічного та біологічного захисту,
роботи пошукових собак із виявлення мін та вибухових пристроїв,
пригощатимуть стравами, приготовленими на польовій кухні.

Один день змагань буде присвячений сходженню на гору Діл, що в
Старосамбірському районі. На цій вершині Карпат в 1944 році діяла
підстаршинська школа УПА. Важливим елементом під час ігор буде вивчення
історії національно-визвольного руху українського народу під час Другої
світової війни – доби УПА, а також сучасної військової справи.

З числа учасників військово-патріотичного вишколу будуть сформовані
сотні з історичними назвами «Леви», «Булава», «Вовки» та «Гайдамаки»,
які діяли у періоді національно-визвольної боротьби в структурі корпусу
«УПА-Захід». Окремі з повстанських підрозділів у липні 1944 року охороняли
роботу Великого збору, який проходив на лісничівці с. Сприня, де й
зародилася історична УГВР.

За повідомленням організаторів заходу, учасники «Ігор нескорених» будуть
під духовною опікою. Для них щодня у змагальному таборі відбуватиметься
ранкові та вечірні молитви, релігійні бесіди. У таборі постійно
перебуватимуть капелани УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ, а на святкування 73-
річниці УГВР – 16 липня запрошені єпископи різних єпархій.

За матеріалами сайтів: http://zik.ua/news/2017/07/12/
na_lvivshchyni_v_girskomu_seli_rozpochalys_vseukrainski_igry_neskorenyh_1130503,

http://www.sambirrda.gov.ua/index.php/pres-tsentr/58-expresinform/
26898-igri-neskorenikh-startuvali.html

Прес-служба Самбірського благочиння УПЦ КП

«Ігри нескорених» 2017 у с. Сприня200-літній ювілей відзначив храм
у селі Комарники

Владика Яків взяв участь у святкуваннях з
нагоди 73-ї річниці створення Української

Головної Визвольної Ради

28 липня 2017 року
парафіяни церкви святого
р і в н о а п о с т о л ь н о г о
великого князя Володи-
мира м. Новий Калинів
Самбірського району
Дрогобицько-Самбір-
ської єпархії УПЦ КП
урочисто відзначили
храмове свято й День
хрещення Руси-України.

Святкову Літургію
очолив благочинний
Дрогобицько-Самбір-
ської єпахії отець Леонід
Городиський. Йому спів-
служили священики:
декан Самбірського благочиння отець Микола Бухній, о. Василь Бухній (с. Чуква,
с. Нагірне, духівник благочиння), о. Володимир Лернатович (с. Ралівка), о. Роман
Вовкунович (с. Сприня, с. Воля-Блажівська), о. Юрій Кузбит (с. Вістовичі), о.
Віталій Новаковський (м. Самбір), о. Володимир Припін (с. Бабина), о. Богдан
Побурчак (с. Орховичі, с. Загір’я), о. Василь Попович (с. Чайковичі), о. Михайло
Маслиган (с. Калинів, с. Корналовичі УАПЦ), о. Ярослав Фабіровський (настоятель
парафії м. Новий Калинів).

Після закінчення літургії відбувся хресний хід навколо храму з окропленням
відуючих освяченою водою та помазанням святим єлеєм (мирування).

На Службі Божій разом з парафіянами молився міський голова Богдан Осипович
Юзвяк, який привітав православних парафіян з їх храмовим святом.

Прес-служба парафії св. кн. Володимира м. Новий Калинів

Храмове свято у м. Новий Калинів
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12 липня, у день пам’яті святих
первоверховних апостолів Петра і Павла,
уже традиційно, третій рік поспіль, у
Підбузькій недільній школі відбулись
урочистості з нагоди закінчення 2016-2017
навчального року. У післяобідній час, після
святкової Божественної Літургії, учні
недільної школи разом із о. Іоаном Альмесом,
вчителями та батьками вирушили до с.
Сприня Самбірського району. Перед входом до
храму свт. Миколая Чудотворця дітей
урочисто та привітно зустрічали парафіяни
разом із настоятелем храму о. Романом під
церковні дзвони та молитовні піснеспіви.

У храмі було відслужено подячний молебнь,
який відспівав молодіжний хор храму Собору св.
Іоана Хрестителя смт. Підбуж. Після молебню,
о. Роман Вовкунович розповів історію храму с.
Сприня, а також про чудотворну ікону «Не ридай
по мені Мати», яка замироточила у 2014 році під
час бойових дій на Сході України. Усі мали
можливість помолитись та прикластись до цієї
Ікони. Також о. Іоан Альмес привітав вчителів,
дітей та батьків із закінченням ще одного
навчального року та подякував за спільну
співпрацю. Зі словами вдячності о. Іоан звернувся
і до настоятеля храму о. Романа, який не
відмовився прийняти дітей для святкування
останнього дзвоника у їхньому селі, а радо
зустрів гостей у своєму маленькому храмі.

Після завершення богослужіння, на території
перед храмом, о. Іоан уже традиційно вручив
дітям різних груп («Малятко»,  «Закон Божий 2-
ий клас», «Закон Божий 3-ій клас» і «Катехизис»)
сертифікати про закінчення ще одного
навчального року. Діти також отримали ручку та

15 липня 2017
року у свято покла-
дення чесної ризи
П р е с в я т о ї
Богородиці у Вла-
херні високопре-
освященний архіє-
пископ Дрогобиць-
кий і Самбірський
Яків звершив Боже-
ственну Літургію у
селі Годині Мости-
ського благочиння з
нагоди 10-літнього
ювілею освячення
храму.

На подвір’ї  хра-
му, зі словами привітання  і з короваєм,  владику зустріли вихованці недільної школи
парафії та голова церковного комітету Заяць Любомир.

У храмі зустрів архіпастиря настоятель храму протоієрей Володимир
Городецький, який попросив високопреосвященного владику помолитися за
жителів села Годині та за мир в Україні.

За Богослужінням владиці Якову співслужили: благочинний Мостиського району
прот. Ярослав Качмар, прот. Михайло Галабут, прот. Ярослав Гуль, прот. Миколай
Різничок, прот. Дмитро, прот. Володимир Олійник, прот. Ярослав та Василь Гошко
протодиякон Іван Березовий та священнослужителі зі Львівсько-Сокальської
єпархії –прот. Миколай Предко та прот. Степан Музика.

На Богослужінні співав парафіяльний хор «Дзвін» під керівництвом Маїк Віри у
складі понад 30-ти осіб.

Збагатили святкування чудотворні ікони із Святої Гори Афон, які були привезені
із благословення владика Якова.  Усі вірні мали можливість поклонитися великим
святиням.

Після закінченні Літургії владика Яків звернувся до усіх присутніх з проповіддю,
у якій наголосив на важливості храму та молитви у житті християнина та привітав
настоятеля і усіх парафіян з храмовим ювілеєм. 

Святкове Богослужіння завершилося хресним ходом із Чудотворними Іконами
довкола храму, а також архіпастир окропив освяченою водою усіх вірян. 

Прес-служба єпархії

Ми прославляємо сьогодні великих,
духоносних, богопросвітлених апостолів
Христових Петра і Павла. Вони –
первоверховні, поряд з іншими святими
апостолами.

І коли ми дивимося на них своїми
духовними очима, ми з благоговінням
схиляємося перед величчю їх апостольського
подвигу. Вони виконавці волі Божої: «... йдіть,
і навчайте всі народи ...» (Мф. 28.19). Вони
полум’яні проповідники слова Божого,
непохитні, мужні борці за правду Христову,
що не бояться ні побоїв, ні самої мученицької
смерті, яку обидва зазнали – за найдавнішими
переданнями – в сьогоднішній день.

Богослужіння очолив благочинний митр.
прот. Іоан Білик на прохання настоятеля
храму митр. прот. Степана Бандури.
Молилась велика кількість парафіян у цей
сонячний день літа. А також звершували
Літургію: митр. прот. Ярослав Грица, митр.
прот. Володимир Бандура, митр. прот. Роман
Шак, прот. Іван Білик, свящ. Василій
Микуляк.

Після Літургії був звершений Акафіст
апостолам Петру і Павлу.

Наприкінці Богослужіння благочинний
привітав  усіх присутніх  із святом Петра і
Павла. У свою чергу зі словом подяки на
адресу митр. прот. Іоана і всіх священиків за
візит та звершену Літургію звернувся
настоятель парафії. Богослужіння звершилось
уставним многоліттям.

Пізніше було звершено чин малого
освячення води, де були окроплені освяченою
водою віряни с. Лопушанка-Хомина.

Апостол Петро був простим рибалкою,
але знав Христа з самого початку. Апостол
Павло – вчений чоловік, володів кількома
мовами, дізнався про Христа тільки після
Воскресіння. Воскреслий Христос звернувся
до нього під час його подорожі  в Дамаск зі
словами: «Савле, Савле, чого гониш Мене».
Павло запитав: «Ти хто, Господи?», На що

Ювілейне святкування в селі Годині

СВЯТО АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
В С. ЛОПУШАНКА – ХОМИНА

отримав відповідь: «Я Ісус,
якого ти переслідуєш». І у
цей час Павло був
просвітлений світлом
розуміння, і  на нього зійшов
Святий Дух П’ятидесятниці.

Павло  не був одружений,
а у Петра була дружина –
його вірна супутниця, яка
померла разом з ним в Римі,
коли стратили апостола.

Незважаючи на різну
долю, два апостоли подо-
рожуючи, проповідували
Слово Боже. Дорожня сис-

тема була подібна до сіток, які покривали всю
Європу. І кінець їхніх подорожей став Рим,
до якого сходились всі дороги. По цих дорогах
різними шляхами прийшли до Риму апостоли
Павло і Петро. Прийшли, щоб проповідувати
Євангеліє, і там закінчили своє життя.

Померли вони теж по-різному. Петра
розіп’яли стрімголов, тобто головою вниз і
ногами вгору. Він сам просив про те, щоб його
не розпинали як Христа, вважаючи себе
негідним. Свята церква говорить, що ногами
апостол Петро вказав нам шлях на небо, яким
ми повинні іти незважаючи на різні
перешкоди.

Павло загинув по-іншому, йому відтяли
голову на місці під назвою «Три фонтани».
Голова впала тричі, вдарилася об землю і
зупинилася. На цих місцях потекли три
джерела, які і дали одному з далеких
передмість Рима назву «Три фонтани». Зараз
це вже не передмістя: Рим, розрісся до
розмірів мегаполісу, увібрав його в себе.
Опинившись на цій території, ви побачите
оголошення на різних мовах: «Не можна
розмовляти, потрібно мовчати». І дійсно, всі
мовчать, спілкуючись за допомогою мови
знаків. Тільки сучасні туристи не розуміють
цього і шумлять навіть там. Але ченці, які
живуть в «Трьох фонтанах», завжди мовчать.

Ми шануємо їх нероздільно один від
одного, просимо у них Божої допомоги для
святого човна Петра, де символічно
зображується Церква. Просимо, щоб вони
невидимо стояли біля керма і допомагали
кораблю Церкви переплисти бурхливе море.
Адже жити важко, а по-християнськи жити
ще важче.

І ми, грішні і слабкі, спираючись на їхні
молитви, будемо йти по земному своєму
шляху з постійною пам’яттю про священний
обов’язок, який лежить на кожному з нас:
бути гідними дітьми та учнями нашого
Спасителя.

прот. Іван Білик 24-25 липня 2017 року на запрошення
архиєпископа Дрогобицького і Самбірського Якова
60 дітей з м. Красногорівка Донецької області у
супроводі своїх вчителів відвідали Дрогобицько-
Самбірську єпархію УПЦ КП. Відпочинок на
Львівщині під час літніх канікул для юних
красногорівчан – можливість хоч на деякий час
забули про війну, про обстріли їхнього міста,
яке розташоване у безпосередній близькості до
лінії розмежування. Організатору усіх
запланованих для гостей екскурсій, секретарю
єпархії протоієрею Андрію Безушкові,
допомагали голова єпархіального відділу у справах
сім’ї і молоді отець Ігор Ткачів із Борислава й
отець Петро Потоцький із Трускавця.

24 липня гості прибули на Дрогобиччину,
побували у м. Трускавець, де скуштували
славнозвісної мінеральної води «Нафтуся». Завдяки
екскурсоводу Туристично-інформаційного центру
п. Руслані близькою і зрозумілою школярам із
Красногорівки стала мала батьківщина Івана
Франка. Краєвиди Дрогобича з вежі ратуші,
мандрівка забрукованими вуличками древнього
міста, огляд цікавих історичних місць, зокрема,
костелу св. Бартоломея, вілли Яроша, дерев’яного
храму Воздвиження Чесного Хреста, – лише
невеликий перелік пам’яток, про які згадуватимуть
гості. Із неабиякою цікавістю діти спостерігали за
технологічним процесом виварювання солі на
старовинному місцевому підприємстві і навіть
спробували її на смак.

Завершальним місцем екскурсії у Дрогобичі
стала церква святого Юра – пам’ятка дерев’яної
архітектури кінця XV – початку XVI століть, внесена
до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ночували красногорівчани у рідному селі Івана
Франка. У Нагуєвичах активний відпочинок діткам
допомогли організувати священики єпархії – о. Ігор
Ткачів та о. Іоан Альмес з Підбужа. Наступного дня,
після молитви у храмі свт. Миколая Чудотворця (отці
відслужили Акафіст «Слава Богу за все»), після
ознайомлення з минулим і сьогоденням церкви,
о. Іоан Альмес звернувся до дітей з повчальною

У Підбузькій недільній школі «Чадо
Боже» пролунав  останній дзвоник

блокнот із емблемами Підбузької православної
парафії. Цьогоріч останній дзвоник у Підбузькій
недільній школі був особливим, бо вперше її
закінчило 6 випускників, які відвідували школу
протягом трьох років. Тому цим учням лунали
особливі слова подяки, а також вони отримали
особливі подарунки – футболки із надписом
«Підбузька недільна школа», ручку, блокнот та
дипломи.

Після релігійної частини заходу, відбулась
екскурсія по території дитячо-оздоровчого табору,
який розташований у с. Сприня. Зокрема, діти
мали змогу відвідати музей-криївку, яка збудована
на кшталт тих, яку колись використовували вояки
УПА. Учні разом з вчителями та батьками
пізніше влаштували пікнік та бавились розвиваючі
ігри. З вдячністю та невимовною радістю, діти
повертались додому, набравшись духовного та
фізичного здоров’я.

Окрема подяка настоятелю та парафіянам
храму свт. Миколая Чудотворця о. Роману с.
Сприня за гостинність до наших учнів. Нехай
Господь посилає щедрі милості та здоров’я усім
жителям та парафіянам цього мальовничого села!

 Висловлюємо подяку і нашому наставнику
– о. Іоану Альмесу, який завжди підтримує та
допомагає при організації різноманітних заходів
Підбузької недільної школи. Щиро дякуємо усім
дітям та батькам, що довіряєте нам найцінніший
скарб – ваших дітей. Дякуємо Богові за миті
радості та щастя, які Він дарує усім нам,
перебуваючи у нашій дружній родині Підбузької
недільної школи.

Анастасія Альмес,
учитель Підбузької недільної школи

«Чадо Боже»

Красногорівчани у Дрогобицько-
Самбірській єпархії

проповіддю. Потім усі вирушили до цілющого
джерела «Ярина», де отець Андрій розповів історію
цього святого місця. Гостям провели цікаву
екскурсію у музеї Івана Франка. У передобідній час
діти взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті,
присвяченому казкам Івана Франка (організувала
екскурсовод музею п. Любов Плюйко).

Після обіду донеччани поїхали на Самбірщину.
У с. Кульчиці (батьківщині гетьмана Петра
Сагайдачного і героя Відня Юрія Кульчицьного)
директор музею Петра Сагайдачного Богдан Сидор
радо зустрів гостей у центрі села біля пам’ятника
гетьманові й особисто розповів про цікаві сторінки
історії рідного краю та життя славетних земляків.

Перед від’їздом до Львова діти побували у
наймолодшому місті України – у місті авіаторів та
бойової слави – у Новому Калинові. Завдяки
злагодженій співпраці єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання єпархії та
командування військової частини 12-ї окремої
авіаційної бригади армійської авіації дітям
організували оглядини військового аеродрому зі
сучасною авіаційною технікою – вертольотами, які
й зараз допомагають захищати Україну. Допомагали
їм місцеві військові священики-капелани –
благочинний Самбірського району о. Микола Бухній
(м. Самбір) і голова єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання о. Ярослав Фабіровський
(м. Новий Калинів).

Після завершення екскурсії гості завітали до
меморіального комплексу Бойової Слави, що
розташований біля храму святого
рівноапостольного великого князя Володимира, де
віддали шану усім, хто загинув за рідну землю,
виконуючи свій військовий обов’язок.

На завершення перебування красногорівчан на
теренах Дрогобицько-Самбірської єпархії отці
побажали донеччанам Божого благословення.
Разом з вчителями діти радісно подякували за
гостинність й навзаєм запросили усіх в гості.

Нехай Боже благословення й мир Неба
буде над Україною!

Прес-служба Дрогобицько-Самбірської
єпархії
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21 липня 2017 року
парафіяни та хори-
сти храму Всіх свя-
тих м. Жидачева
разом із о. Стефаном
Гарасимівом та о.
Іваном Бойчином від-
відали Державний
історико-культурний
заповідник «Нагуєви-
чі».

Місцевий священик о.
Андрій Безушко зустрів
гостей та познайомив із працівником музею
п. Любов’ю Плюйко. Перед відвідувачами
найперше відкрились двері родинної садиби
Івана Франка, відтвореної на основі
етнографічного нарису-спогаду «Моя
вітцівська хата», де письменник описав
садибу батьків, подав зовнішній та внутрішній
вигляд кожної будівлі : хати, шопи (місце
зберігання сільськогосподарського
реманенту), шпихліру (зерносховище), кузні
з ковальським міхом, який належав батькові,
стодоли та стайні. В садибі батьків зібрані
цінні реліквії родини Франків: дитяча колиска,
дзеркало в дерев’яній оправі, одяг, посуд та
інші речі. Особливо вразила розповідь
екскурсовода про колодязь, який знаходиться
на подвір’ї перед хатою. Історія полягає в
тому, що в колодязь коли Іван Франко був ще
малий, влучила блискавка, за повір’ям це було
поганою прикметою. Тоді батько Івана
Франка – Яків  засипав той колодязь землею.
Коли І. Франко знаходився у поважному віці,
він хворів на артрит та одного разу йому
наснився сон, в якому йому прийшло наче
видіння, якщо він розкопає колодязь в своєму
батьківському будинку, то зцілиться від своєї
недуги, яка його мучила. Він дуже захопився
тієї думкою та знесилений дістався до села,
однак вже на той час вітчим Франка
заборонив йому це робити, бо люди того часу
були дуже набожними і якщо це було поганою
прикметою – влучення блискавки, то інакше
ніхто не міг нічого вчинити, тому вітчим і не
дозволив цього зробити. Це були останні
відвідини Каменяра рідного села. За
родинною садибою знаходиться яблуневий
сад в якому відтворено пасіку часів Івана
Франка – вулики зроблені із видовбаних
всередині колод та вкриті соломою. Через
дорогу, навпроти музею-садиби, знаходиться
двоповерхова будівля, в якій розміщена
літературна експозиція музею Івана Франка.
В музеї зібрані матеріали про життя і
творчість письменника в Нагуєвичах і на
Дрогобиччині. Найціннішими експонатами
музею є «золота книга» Дрогобицької
нормальної школи, в якій записано прізвище
І. Франка і прижиттєві видання його творів.

У кутку села, що має назву «Слобода»
розташоване урочище «Ярина». Це
мальовнича місцевість, де часто відпочивав
і писав свої твори Іван Франко. Тут
знаходиться цілюще джерело, яке виринає з-
під старезного дуба. На цьому місці
неодноразово являлась Матір Божа, —
розповів о. Андрій. Згадка про першу об’яву
не збереглась, друга відбулась 1819 року. Тут

Місяць серпень насичений святами. А два
із них, що належать до числа дванадцяти
найбільших свят – Преображення Господнє
та Успіння Владичиці нашої і Богородиці
Приснодіви Марії є співзвучними назві місяця.
Серпень – це час кропіткої праці на полях,
збір зернових, це і втіха, дарованим Богом
врожаєм. Ця аналогія є і у духовному життю
православних християн. Серпень – це місяць,
що завершує церковний рік. Він у святі
Господнього Преображення показує переміну
людської природи під впливом Бога
Спасителя. А результат духовного
преображення людини явлений нам у
Пресвятій Богородиці. Вона не зазнала
смерті тління, а, наче через сон – Успіння,
перейшла у життя вічне. Пресвята Діва Марія
душею і тілом була взята Своїм
Божественним Сином, а нашим Спасителем,
в Небеса та поставлена вище небесних Сил
Царицею неба і землі.

Такого здобутку врожаю духовного має
прагнути кожна православна людина. Для
цього в церковному календарі Святі Отці,
даною їм благодаттю Святого Духа,
розмістили основні свята так, що вони
сприяють духовному зростанню
православного християнина. Тому повсюдно
і у всьому є відчутною дія Святого Духа.

Знаючи це зі свого духовного досвіду,
святий старець ХХ ст.,  прп. Силуан
Афонський говорить: «Щасливі та блаженні
ми, православні християни, бо Господь дарує
нам життя у Святому Дусі і Він звеселяє наші
душі. Але Його (Святого Духа) треба
розумно зберігати, бо і із-за однієї поганої
думки Він залишає душу. І нема тоді з нами
любові Божої, нема натхнення в молитві, нема
і кріпкої надії, що отримаємо те, чого
просимо».

То ж що просить, бажає, прагне
православний християнин, який усвідомлює
себе не тільки Божим творіння, а і Божою
дитиною? Такий прагне, щоби Святий Дух
відтворив у ньому образ Божий і подобу Божу,
що втрачені чи затерті в людині внаслідок
гріхопадіння Адама і Єви та через свої
особисто вчинені гріхи. Тому то людина
повинна придбати, набути Святого Духа та
виявити смирення і покору волі Божій. Бо
інакше Святий Дух не матиме свободи дії у
людині. Адже саме смиренним і покірним
Бог подає Свою благодать. До цього закликає
і Господь Христос: «Навчіться від Мене, бо
Я  лагідний і смиренний серцем»(Мф.11,29).
Була смиренною і Пречиста Діва Марія, Яка
сказала Ангелу: «Я раба Господня, нехай буде
Мені за словом твоїм»(Лк. 1, 37).

Тому смирення, покору, послух клали і
кладуть в основу своїх трудів всі подвижники
Христові. Та можливі ці чесноти і діяльні при
умові, що  людина є такою не через страх бути
покараною за гріхи чи із корисливих цілей (хоч
би це було і ради вічного життя у Небесному
Царстві), а єдино – із  любові до Бога.

А любов до Бога проявляється в людині,
що кається та веде боротьбу з гріхом,
пристрастями і спокусами. Такій людині і сам
Бог віддає Себе Своєю  вічністю та благістю.
І хоч подвижника переслідують постійно
видимі біди та невидимі (навіть ціле життя),
– він не бентежиться, бо внутрішньо
перебуває перед Невидимим Богом та
віддається Його волі.  То ж «нема більшої
любові, ніж ця, – коли ми віддаємо себе у
руки Того, Хто створив нас».   І «набути цю
Любов (Бога) є кінцевою ціллю
християнського подвигу. Досягнення цієї цілі
пов’язане з тривалими труднощами». Цей
шлях пролягає через покаяння. Досконале
покаяння – це самозречення, відмова від своєї
злої і непотрібної волі. Це бажання святості,
нудьга за святістю. Це – злиття людської волі
з Божою. В цьому зростає, примножується
та укріпляється любов до Бога, яка ріднить
людину-подвижника з Богом у глибинних
порухах серця (з повчань старця Софронія,
учня св. прп. Силуана Афонського).

На шляху до преображення, духовної
переміни людину підстерігають різні
перепони. Святий  Амон говорить про чотири
головні перепони. Це – гординя,
злопам’ятство, осудження та недостача чи
повна відсутність любові.

«Якщо людина думає, що живе праведно,
що її життя приємне Богу і людям; що багато
хто повчається з його настанов і що вона вже
позбавилась багатьох гріхів та наблизилась
до Бога, то це значить, що нема на такій
людині благодаті Божої. Кожній людині треба
впокорюватись, смирятись, та осуджувати
себе, вважаючи себе гіршим за всіх
грішників, і що нема  у неї ніякого доброго
вчинку перед Богом. Якщо душа не
впокориться перед Богом, не усвідомить
своєї гріховної нечистоти, то не прийме Бог її
молитви».

Парафіяни та хористи храму Всіх святих
м. Жидачева відвідали Державний історико-

культурний заповідник «Нагуєвичі»

була мала криничка, діти які пасли корови,
побігли напитися води. Прибігли, а над
криничкою велика ясність. В тій ясності хтось
стояв. Діти повтікали додому і розповіли
родичам. Зібрались люди, приходять і бачать
в ясності стоїть Матір Божа з Ісусом на
руках, вони впали на коліна і ясність зникла.
Розказали під присягою священикові та
громаді. Вирішили копати криницю, де з-під
каменя вдарив струмінь води. Перебудували
каплицю на більшу, і криницю взяли під одну
покрівлю. Численні свідчення людей
зберігаються і додаються про зцілення від
недуг, хто пив чи вмивався   водою із
джерела.

Цікавою була розповідь о. Андрія про
військового, який в роки війни відмовився
нищити каплицю, та інших солдат зупиняв:
«Нам ще хлопці воювати. І краще Богоматір
мати у заступницях…». Біля цієї каплиці,
бабця, яку звали Розалією, подарувала йому
образок із словами: «Хай береже тебе
Богородиця та Ісус на усіх дорогах життя, за
те, що не позволив учинити такої біди нам».
Військовий всю війну пройшов, неу-
шкодженим повернувся додому, і той образок
зберіг до останніх своїх днів. Дочка його з
Харківщини раз на декілька років приїждає до
джерела,  розповідає історію батька, і як
родинну реліквію зберігає пожовклий від часу
образок. Багато було намагань знищити
каплицю, джерело, дуба, якого хоч і зрізали
1985 року силами солдатів радянської армії
та могутньої техніки, але вивезти не змогли.
Поруч на пам’ятникові цьому дубові, напис:
«Не діждався правди, тепер спочиваю,
натерпівся кривди у рідному краю. З’їли мене
злі язики. А за що? Не знаю».

На запрошення о. Андрія парафіяни
помолились і в місцевому храмі св. Миколая
Чудотворця, та приклались до святих ікон з
частинкою мощей. Хористи виконали декілька
церковних творів і були вражені акустичними
особливостями храму. З радістю в душі
повертались додому. Вдячні Богу за
можливість відвідати місцевий храм, цілюще
джерело в урочищі «Ярина», музей та
родинну садибу Івана Франка. В дорозі
пригадались слова великого Каменяра про
силу, яку він отримував з хреста:

Хреста нас знаменем хрестили,
Ростем під знаменем хреста.
З хреста пливуть всі наші сили
І віра наша пресвята.
Іван Франко «Хрест» (із циклу «Україна» )

Підготував прот. Іван Бойчин

Ти обурюєшся й вивергаєш полум’я на безбожників, дивуєшся, як їх терпить уряд, бо ж вони
– суща погибель для держави. «Чому не знищать, не депортують на незаселений острів, щоб
вони не отруювали душу народу?». Згоден, нестійким душам вони дійсно можуть завдати
великої шкоди, ці отруювачі, які колись отруїли безбожництвом себе, а тепер отруюють інших.

Якийсь англієць, що мав згубну звичку курити опіум, потрапив одного разу у китайську
установу, в якій збиралися любителі опіуму. Коли він побачив людей, що валялися непритомні
на підлозі й лавах, з каламутними очами, жовтими лицями, він настільки вжахнувся, що залишив
свою страшну звичку й ніколи більше не повертався до неї. Думаю, що будь-яка розумна людина
жахнеться й віджене від себе всі безбожні помисли, побачивши порожнє й безглузде життя
безбожників. Одним вони на спокусу, іншим на зміцнення віри. Хтось шукає світла, тому що
знає його доброчинну дію, хтось шукає його, злякавшись мороку.

Але насамперед ми повинні розуміти, що безбожники – не просто шкідники, вони люди,
причому найобділеніші серед людей: їхні душі отруєні отрутою невір’я. Вони бідніші за всіх. Бо,
якщо інші вбогі, не маючи хліба, одягу, землі, здоров’я, мають у своєму серці Бога, Дародавця
всіх дарів, мають сподівання на Господа, Свого Творця, ці нещасні не мають цього. Не мають
вони дорогоцінного маєтку, яким можуть і повинні володіти всі сотворені Богом люди: вони не
мають Бога. Тому ми повинні ставитися до них з жалістю, а не з ненавистю: Бо Христос, коли
ще ми були немічні, у визначений час помер за нечестивих (Рим. 5:6). Заради жертви Христової
за безбожників згадаємо про них, як про померлих, і помолимося Воскресителю, хай воскресить
їхні душі у вірі.

Якщо безбожники впливають на тих, хто нетвердий у вірі, то й віруючі впливають на
безбожників. Під впливом прикладу, порад, і молитов, і любові багато й багато невіруючих
навернулися до Бога, подібно до того, як ті, що втратили свідомість, повертаються до життя,
гірко покаялися у своєму безбожництві й стали істинними християнами. Їхнє безбожництво
навіть принесло їм користь, бо служить докором, вражає совість, відвертаючи від нерозумного
минулого, і штовхає вперед до віри, до Бога.

Наскільки я знаю, небагато є тих, хто залишається в безбожному скам’янінні назавжди, у
кому ніколи не засяє світло віри. Втім, хіба ці нещасні – нормальні люди? Цар Давид говорить:
Каже безумний у серці своїм: нема Бога. А наш великий вчений-фізик Михайло Пупін признавався:
«Я жодного разу не зустрів тверезомислячої людини, яка заперечувала б існування Бога».

Мир тобі й милість Божа.
Святитель Миколай Сербський
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Про другу перепону святий говорить так.
«Якщо хтось навіть око тобі виколе, ти
повинен його простити. Якщо будеш
злопам’ятствувати, то молитва твоя не
підніметься до Бога. І якщо ти навіть
мертвого воскресиш, не отримаєш милості та
прощення від  Бога, не принісши істинного
покаяння».

Третя перепона – осудження тих, що
грішать. «Якщо хто осудить брата свого –
ближнього, то і сам осуджений буде, хоч би і
чудеса та знамення творив. Сказав бо
Господь: «Не осуджуйте,  то і вас не
осудять»(Лк. 6,37). Християнин  не має права
осуджувати, бо це право надане Богом Отцем
Синові (Ів. 5,22). Тому той, хто осуджує
противиться Христу. Адже ми бачимо тільки
гріхи тих, хто грішить, а покаяння їхнє нам
невідоме. Тому то покаянням багатьох
розбійників та блудників стали святими».

Четверта перепона – обмаль чи
відсутність любові. Тут святий Амон  у
своєму повчанні охоплює любов до Бога і
людей. Бо любов до Бога виражається
любов’ю до людей. Ось міркування святого:
«Любов проявляється у милостині. Але
милостиня не є досконала любов, а тільки
якась частина любові. Бо є багато таких
серед людей, які одним дають, а інших
оббирають. Одних подорожніх приймають, а
інших лають, докоряють. Чужих милують, а
своїх ненавидять. Якщо і ти так чиниш, то ти
не знаєш любові до Бога і ближнього, а йдеш
стежками марнославства і лицемірства.
Досконала і правдива любов нікому не
докоряє, нікого не осуджує і не опечалює, ніким
не гидує: ні віруючим, ні невіруючим, ні
рабом, ні вільним, ні малим, ні великим, ні
славним, ні безчесним, ні чужинцем, ні
захожим, ні грішником, ні блудником, ні
нечестивим – але всіх однаково любить і
милує, особливо ж грішників, немічних і
недбальців. За них то найбільше переживає,
дбає і оплакує, більше ніж іншим співчуває
їм, уподібнюючись тим Ісусу Христу, Який
грішників прикликав до покаяння, їв та пив з
ними. «Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний»(Лк. 6,36). «Він Своїм сонцем
осяває злих і добрих, і посилає дощ на
праведних і неправедних» (Мф. 5, 45). Так і
той, хто має любов істинну, – всіх любить,
милує і за всіх молиться. Є люди, які
милостиню подають, а багатьох ненавидять
і тіло своє оскверняють. Такі обманюють
себе, уповаючи на вчинену милостиню та не
перестаючи і далі творити злі діла. Якщо хто
хоче спастись, – облиште злобу та придбайте
правдиву і досконалу любов».

Ці рядки лише частково ознайомлюють із
перепонами на шляху духовного оновлення,
преображення. Тому охочий духовного
оновлення завжди споглядає на святих
угодників, які осягли Царство Небесне та
насолоджуються славою нашого Спасителя
і Господа Ісуса Христа. Вдається такий
молитовно до Богородиці та святих. Вони бо
пройшли шлях преображення у Христі Бозі і
тепер у Дусі Святому, знають наші немочі
духовні та тілесні. Вони чують наші молитви
і, як наші небесні друзі, святі спішать нам на
допомогу, ділячись з нами отриманою від Бога
благодаттю Святого Духа. Дух же Святий –
це Утішитель і Наставник, виблаганий Сином
Божим Христом Ісусом в Отця  нам для
наставлення на істину та утвердження у ній.
А хто перебуває в істині – в Бозі перебуває.
Той, хто перебуває у Бозі, тим же Богом
преображається душею і тілом.
Преображеного Бог вводить у світло Своєї
слави.

Підготував свящ. Іван Владика
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Під таким гаслом 30 липня 2017 року у
приміщенні міського Народного дому
наймолодшого міста України – Новий Калинів
пройшов урочистий захід, присвячений
храмовому святу,  Дню міста та 1029-й річниці
Хрещення Руси-України, який провела громада
та вихованці недільної парафіяльної школи
парафії святого рівноапостольного великого
князя Володимира Української Православної
Церкви Київського Патріархату.

Таким чином, мешканці молодого міста мали
унікальну нагоду побувати в атмосфері духовно-
патріотичного дійства, який передав події Хрещення
Київської Руси-України події сьогодення та
сподівання справедливого майбутнього.

Розпочався та завершився захід мудрим
духовним словом настоятеля парафії – отця
Ярослава Фабіровського, який веде людей дорогою
правди.

Веде по цій стежині молодь
Наш настоятель – отець Ярослав.
Усе життя для нього – це відданість Богу,
І щоб кожен не спіткнувся, а духовно зростав.
Такі слова прозвучали про свого настоятеля від

парафіян.
Далі покроковий  переказ про далекі та світлі часи

988 року, коли Київський князь Володимир за
прикладом бабусі княгині Ольги, охрестив народ
Український і прийняв віру Християнську з Візантії.
Вихованці недільної школи підготували величне
театральне дійство «З Києва по всій Україні!», в
якому чітко передали події прийняття надважливого
рішення для майбутніх поколінь України – прийняття
Християнства.

Значною окрасою дійства став церковний
парафіяльний хор, яким керує регент Марія
Фабіровська. У виконанні хору прозвучали церковні
піснеспіви: «Агні парфене», «Святий Великий
Володимире» та «Радуйся, Маріє!».

Сьогодні, коли Україна потопає в сльозах від горя,
з болем у серці говоримо: «Ми не тільки не хочемо
війни, а просимо Бога зробити так, щоб вона нарешті
закінчилася. Ми віримо в це!». Діти та вчителі
недільної школи у своїх поетичних та пісенних
номерах не тільки це показали, але і донесли до
глядача глибокі емоції, які викликали не одну сльозу.
Вірш вчителя недільної школи Наталії Андреїшин
«Весна без сина» не залишив байдужим нікого.
Декламування вірша «Мамо, не плач» Юрієм
Лизаном заставляє кожного задуматись над
сьогоднішніми проблемами. Ірина Заріцька, Наталія
Андреїшин, Володимир Вачинич (директор
Народного дому) співали патріотичні пісні, які
підняли дух зали.

«Ми віримо! Наша Україна здобуде мир, ми
будемо незалежними, справжніми господарями на
своїй землі! Адже підростаюче покоління уже в
цьому не сумнівається!» – так представляли ведучі
наймолодших учасників. На сцену вийшли козаки.
Хлопці та дівчатка в українському строї звернулися
до всіх воїнів АТО, до їх родичів і близьких, молитися
до Матері Божої Покрови, до якої молилися славні
козаки, щоб уберегла їх в бою.

Святий пророк Ілля – один з найбільших пророків Старого
Завіту – народився в Фесвії Галаадській в коліні Левіїному за
900 років до Втілення Бога Слова.

Святитель Єпіфаній Кіпрський повідомляє про народження
пророка Іллі таке передання: «Коли народився Ілля, батько
його Совах бачив у видінні, що благовидні мужі вітали його,
сповивали вогнем і живили полум’ям вогненним». Дане
немовляті ім’я Ілля (кріпость Господня) визначило все його
життя. З малих років він присвятив себе Єдиному Богу,
оселився в пустелі і проводив життя в суворому пості,
Богоміркуванні і молитві. Покликаний до пророчого служіння
при ізраїльському царі Ахаві, пророк став полум’яним
прихильником істинної віри і благочестя.

У той час ізраїльський народ відпав від віри своїх батьків,
залишив Єдиного Бога і поклонявся язичницьким ідолам,
шанування яких ввів нечестивий цар Єровоам. Особливо
підтримувала ідолослужіння дружина царя Ахава, язичниця
Єзавель. Поклоніння ідолу Ваалу привело ізраїльтян до
повного морального занепаду. Бачачи загибель свого народу,
пророк Ілля став викривати царя Ахава в лукавстві,
переконуючи його покаятися і навернутися до Істинного Бога.
Цар не послухав його. Тоді пророк Ілля оголосив йому, що в
покарання три роки не буде ні дощу, ні роси на землі і посуха
припиниться тільки за його молитвою. І дійсно, за молитвою
пророка затрималось небо, настала посуха і голод по всій
землі. Народ страждав від нестерпної спеки і голоду. Господь
за Своїм Милосердям, бачачи страждання людей, готовий
був помилувати всіх і послати дощ на землю, але не хотів
порушити слова пророка Іллі, котрий горів бажанням
навернути серця ізраїльтян до покаяння і повернути їх до
істинного богошанування.

Зберігаючи пророка Іллю від рук Єзавелі, Господь під час
лиха послав його в таємне місце біля потоку Хораф. Хижим
воронам Господь повелів приносити їжу пророку, вселяючи
йому тим самим жалість до стражденного народу. Коли потік
Хораф висох, Господь послав пророка Іллю в Сарепту
Сидонську до бідної вдови, яка страждала разом з дітьми в
очікуванні голодної смерті. На прохання пророка вона
приготувала йому калача з останньої жмені борошна і залишку

«У тілі ангел, пророків основа» (Житіє святого пророка Іллі)

масла. Тоді за молитвою пророка Іллі борошно та олія з тих
пір не виснажувалися в будинку вдови протягом усього голоду.
Силою своєї молитви великий пророк створив інше диво –
воскресив померлого сина цієї вдови.

Після трьох років посухи Милосердний Господь послав
пророка до царя Ахава для припинення лиха. Пророк Ілля
повелів зібрати на гору Кармел усіх жителів Ізраїля, та жерців
Ваала. Коли народ зібрався, пророк Ілля запропонував
спорудити два жертовники: один – від жерців Ваала, інший –
від пророка Іллі для служіння Істинному Богу. «На який з них
спаде вогонь з Неба, той буде зазначенням, чий Бог істинний,
– сказав пророк           Ілля, – і всі повинні будуть вклонитися
Йому, а ті, що не визнають Його будуть віддані смерті».
Першими приступили до жертви жерці Валла: вони волали до
ідола з ранку до вечора, але марно – небо мовчало. До вечора
святий пророк Ілля спорудив свій жертовник із 12-ти каменів,
за числом колін Ізраїлевих, поклав жертву на дрова, наказав
викопати навколо жертовника рів і повелів поливати жертву і
дрова водою. Коли рів наповнився водою, полум’яний пророк
звернувся до Бога з гарячою молитвою й благанням, щоб
Господь послав з неба вогонь для напоумлення тих, хто
помиляється у жорстокості ізраїльських людей і звернув серця
їх до Себе. За молитвою пророка з неба зійшов вогонь і

попалив жертву, дрова, каміння і навіть воду. Народ упав на
землю, волаючи: «Воістину Господь є Бог Єдиний і немає
іншого Бога, крім Нього!». Тоді пророк Ілля повбивав усіх
жерців Ваалових і став молитися за дарування дощу. За його
молитвою небо розкрилося і випав рясний дощ, що напоїв
спраглу землю.

Цар Ахав усвідомив свою помилку і оплакав гріхи, але
дружина його Єзавель погрожувала вбити пророка Божого.
Пророк Ілля утік в царство Юдейське і, засмучений своїм
безсиллям викорінити ідолопоклонство, просив у Бога собі
смерті. Йому з’явився Ангел Господній, зміцнив його їжею і
наказав йти в далеку дорогу. Сорок днів і ночей йшов пророк
Ілля і, дійшовши до гори Хорив, оселився в печері. Тут після
грізної бурі, землетрусу і полум’я Господь з’явився «в тихому
вітрі» (3 Цар. 19, 12) і відкрив засмученому пророку, що Він
зберіг сім тисяч вірних рабів, які не вклонились Ваалу. Господь
наказав пророку Іллі помазати (посвятити) на пророче
служіння Єлисея.

За свою полум’яну ревність на Славу Божу пророк Ілля
був узятий на небо живим у вогненній колісниці. Пророк Єлисей
став свідком сходження пророка Іллі на небо у вогненній
колісниці і отримав разом з його кинутим плащем (милоттю)
дар пророчого духу вдвічі більший, ніж мав пророк Ілля. 

За переданням Святої Церкви, пророк Ілля буде
Предтечею Страшного Другого Пришестя Христа на землю
і під час проповіді прийме тілесну смерть. 

З дня вогненного вознесіння на небо пророка Іллі його
шанування у Церкві Христовій ніколи не припинялося.
Українська Православна Церква свято шанує пророка Іллю.
Перша церква, побудована в Києві при князеві Ігореві, була в
ім’я пророка Іллі. Після Хрещення свята рівноапостольна
княгиня Ольга (пам’ять 24 липня) побудувала храм пророка
Іллі у себе на батьківщині, в селі Вибути.

Іконописна традиція зображає пророка Іллю, який
возноситься на колісниці з вогненними колесами, яка оточена
з усіх сторін полум’ям і запряжена чотирма крилатими кіньми.
Пам’ять святого пророка Іллі Православна Церква урочисто
вшановує 2 серпня.

прот. Ярослав Венгрин

Шановний пане мер м. Новий Калинів Богдане Осиповичу,
Високопреподобний отче Ярославе, настоятелю парафії, дорогі брати
і сестри!

Слава Ісусу Христу!
У ці величні дні для українського народу, коли ми святкуємо День Хрещення

Київської Руси-України, Ви святкуєте День міста.
Наші серця сьогодні переповнені і радістю, і тривогою. Радістю, бо віра

Христова утвердилась на нашій землі.
Для православного християнина віра – це світоч, який веде нас земним

шляхом. Віра осяває Божественним світлом наші думки й наше серце. Віра –
це духовна сила. Перед нею не можуть встояти ніякі страждання людські на
землі.

Але серед наших радостей ми не повинні забувати про людські страждання.
Ще багато людей в Україні страждають від хвороб, від соціальних
несправедливостей, війни, полону, тривог – бо проливається кров наших
патріотів. Смерть увійшла війною в наші домівки.

Наша церква знову і знову звертається до світової спільноти, до всіх людей
доброї волі і закликає об’єднати свої зусилля до встановлення справедливого
і міцного миру в Україні, до тих, хто добивається загального і повного
звільнення нашої землі від ворога.

Ми радіємо з того, що в останні роки позначилася тенденція до поліпшення
міжнародної обстановки, налагоджування співробітництва з європейськими
державами та й світу в цілому.

Мир внутрішній і мир зовнішній – це величезні цінності людства, тому його
прагнуть усі люди доброї волі, у тому числі і ми – українці.

Мир відстоюють усі, хто хоче жити і працювати в ім’я загального добра і
щастя людей.

Підносячи молитви за мир у нашій Батьківщині, ми віримо в торжество
миру і з Божою допомогою будемо помножувати свої зусилля для утвердження
мирного життя. За нами правда, а де правда там і Бог. Ми переможемо.

Складаймо нашу подяку Господу нашому Ісусу Христу за Його невимовні
милості, щедро даровані нам у минулі роки, і благаємо в наших молитвах
благословення Божого на нові подвиги і труди, на славу нашої Богом любимої
України, на дальше процвітання нашої Вітчизни і миру на нашій землі.

Ви мужні люди, вірні діти своєї Батьківщини. Це засвідчують успіхи у
розбудові міста, поліпшення життя громади, волонтерський рух та духовний
розвиток, патріотизм і відданість.

Подякуймо, брати і сестри, Христу Богу нашому за всі Його великі
благодіяння, просімо в Нього духа мудрості, духа розуму, духа благочестя й
чистоти. Подякуймо Йому за те, що Він обрав нас і закликав сюди, на ці
урочистості, у виноградник спільної молитви і духовного діяння.

Запитують: «Що нам потрібно з духовної точки зору, щоб побудувати
квітучу та заможну Україну?» А відповідь дуже проста та доступна кожному:
«Творити мир і спокій у своїй душі і своєму домі!»

Бажаю, Щоб Господь дав Вам сильну волю і бути основою для української
незалежної держави – стати активними громадянами України, жити за
заповідями Божими, які головним чином полягають у виконанні заповіді любові
до Бога, Батьківщини і ближніх.

Мир і благословення Боже хай спочиває на кожній людині, що чинить добро!
З любові у Христі

ЯКІВ,
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський

30.08.2017 р. Б.

Архипастирське вітання та благословення
архиєпископа Дрогобицького і

Самбірського Якова
з нагоди відзначення храмового свята та

Дня міста Новий Калинів

Із Києва по всій Україні!

Тоді наймолодші вихованці парафіяльної недільної
школи заспівали пісню «Про рідне місто», слова якої
написала Наталія Андреїшин. Прозвучала мелодійна
українська сопілочка юного музиканта Павла Касія.
Віра, надія, любов світилася в очах присутніх – так
діти змогли передати свої почуття. Велике спасибі
їм та їхнім батькам за  старання та терпіння.

Сценарій заходу був насичений мультимедійними
фото- та відео-презентаціями. Забезпечила це
вчитель парафіяльної недільної школи Галина Гриб,
що значно допомогло передати ідею та задуми
організаторів. У заході взяли участь 33 дітей
недільної школи, випускники парафіяльної школи –
ведучі – Софія Касій та Юрій Лизан, церковний хор
у складі 20-ти чоловік. Кожен вклав частинку своєї
душі в організацію цього дійства.

Прийшов той час
Духовно ми зміцніли,
І те що творим повсякчас
На місто винести змогли ми.
Із святом Храмовим усіх вітаєм,
Воно йде в парі з Днем нашого міста,
Не випадково це є – ми вважаєм,
Бо патріотами ми є своєго краю!
Завжди на охороні його станем,
Бажаємо усім лиш процвітати,
Здоров’я, радості та миру
Іще раз хочем місту побажати.
Такими рядками завершували свій виступ

православних новокалинівчани.
Гарні слова подяки прозвучали від благочинного-

декана Дрогобицько-Самбірської єпархії отця
Леоніда Городиського, який у свою чергу, зачитав
громаді міста архипастирське вітання та
благословення архиєпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова з нагоди відзначення храмового
свята та Дня міста. Навзаєм, міський голова Нового
Калинова Богдан Осипович Юзвяк подякував
владиці Якову за щирі слова привітання та
парафіянам нашого храму, зокрема дітям,
вихованцям парафіяльної недільної церковної школи,
за чудовий виступ, який приніс у скарбничку міста
неоціненну перлину духовної радості.

Ми сподіваємося, що наш захід духовно збагатив
кожного, хто відгукнувся на запрошення!

Єднаймося щиро у цій духовній радості!
 Леся Касій,

вчитель парафіяльної недільної школи
церкви св. кн. Володимира УПЦ КП

м. Новий Калинів
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В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Сьогодні велике двонадесяте

Богородичне свято – Успіння Пресвятої
Богородиці. Цим святом завершується
Церковний рік. Починається Церковний рік
з місяця  вересня з свята Різдва Пресвятої
Богородиці, з великого двонадесятого свята.
Хоч це свято смерті Пресвятої Богородиці,
але смерть Пресвятої Богородиці стала не
смутком, а радістю, бо Пресвята Богородиця
жила так свято, що не тільки не вчинила
негідного вчинку, а навіть не згрішила
думкою і побажанням. І тому вона
називається Всесвятою.

Все життя Пресвятої Богородиці було
повчальним для першої християнської
громади. Пресвята Богородиця розповідала
святим апостолам, благочестивим
християнам про свого Сина Ісуса Христа.
Бо ніхто так добре не знав про Нього, як
вона. І під кінець свого земного життя їй
було оповіщено, що їй прийдеться покинути
цей земний світ. Вона готувалася до
переходу в інший загробний світ. Чудесним
способом святі апостоли прибули до
Пресвятої Богородиці, крім апостола Фоми.
Пресвята Богородиця безболісно віддала
душу свою в руки свого Сина, а нашого
Господа Ісуса Христа. З великими
почестями поховали Пречисту Діву Марію
в Гефсиманському городі, біля її праведних
родичів Якима і Анни. В третій день після її
погребіння із запізненням прибув апостол

У мальовничому селі Сторона, що на Дрогобиччині, своєю невимовною красою
милується чудовий храм на честь святителя Миколая Чудотворця. Це найцінніший скарб
для стороняy. В цьому храмі настоятель отець Федір Гудзар сіє в душі парафіян зерна
добра, отримуючи в нагороду пошану, повагу, авторитет. Особливо вчить дітей любити
Бога, жити з чистим серцем, наповненим Божою благодаттю.

Вже більше десяти років як о. Федір заснував при храмі недільну школу для дітей 
«Боже джерельце», де особлива увага приділяється духовному вихованню дітей.
Вже другий рік при Недільній школі організовується табір. З 24 липня працював табір

відпочинку для дітей молодшої групи «СОНЕЧКО» та «ВЕСЕЛКА». Щоранку діти разом
з вихователями (Верхуша Мирослава, Сабат Віталія, Кузів Олена) молились у церкві,
пізніше читали та обговорювали теми зі збірок «Дорога добра», «Дорога милосердя»,
діти пізнавали світ, власноруч створюючи аплікацію «Створення світу Богом». Священик
розповідав дітям історію рідної столітньої святині та поведінку в ній. За церковні кошти
організовано чаювання, поїздки, придбано іграшки та матеріали для занять із малювання,
ліплення, проводяться спортивні ігри. А в день святого Володимира о. Федір подарував
незабутню поїздку дітям до села Нагуєвич – землі, де народився Іван Франко. Спочатку
відвідали місце, яке безпосередньо має відношення до нашої духовності. Мова йде про
«Ярину» – урочище неподалік Нагуєвич, де понад двісті років тому з’явилася Матір
Божа. «Ярина» розташована в мальовничій частині лісу. Це цілюще джерело в капличці.

Діти з вихователями взяли участь в молебні до Богородиці, попили води, набрали її
для рідних. Після цього відвідали музей-садибу І.Франка, у якому діти уважно розглядали
старовинні речі, хату, колиску, посуд. Фотографувалися.

Повертались додому в чудовому настрої, співали духовні пісні, гімн України.
Суботнього дня табір молодшої групи завершив свою роботу. Кожен день приносив

дітям багато радості, сміху, гарного настрою. Діти вчились любити ближнього, дружити,
допомагати, співпереживати, радіти під час вистав, прогулянок та екскурсій. Одним
словом, збагатились духовно і на крок стали ближчими до Бога.

Мирослава Верхуша
Фото: Іван Гудзар, Віталія Сабат

Табір відпочинку для дітей молодшої групи «СОНЕЧКО» та
«ВЕСЕЛКА» при парафії святителя миколая чудотворця у Селі Сторона

Всечесний отче Ярославе!
Вісімнадцять років минуло
відтоді, як Ви стали
священиком, прийнявши до
свого серця слова Спасителя:
«Ідіть, проповідуйте,
кажучи, що Царство Небесне
– близько…».

Для парафіян м. Новий
Калинів, Ви – добрий пастир,
пастир від Бога. Для нас це  є
найбільшим скарбом, який
Господь може дати для парафії.
Парафіяльна родина дякує
Господу Богу та Пречистій Діві
Марії за Вас, а також за всі
ласки, які ми отримали за
Вашими молитвами та завдяки
Вашій невтомній праці.

У своїх щирих щоденних
молитвах ми просимо безлічі
ласк для нашого отця- настоятеля та його родини, щоб через вірне
наслідування Божих чеснот він ще довго й успішно творив справу
спасіння людей. 

О Пресвята Божа Мати! Хай буде благословенний той день і
час, коли Ти послала до нас священика, який веде нас правдивими
дорогами до нашого вічного Бога-Творця. Ми молимося і будемо
молитися за Вас, як добрі діти моляться за свого батька.

Хай щедро колоситься Ваша священича нива, хай рясніють
покликання до священства, бо направду для дітей недільної
школи, для молоді Нового Калинова, для дорослих – отець Ярослав
є керманичем у духовному житті. Без нього було б непросто, його
увага та мудре слово завжди вчасно приходять на допомогу.

Нехай Господь Бог і Пречиста Діва Марія ні на хвильку не
покидають Вас із-під своєї опіки на тернистій дорозі священичого
життя. Нехай надалі Ваше гаряче серце, наповнене святою
любов’ю до Господа Бога, Пречистої Діви Марії і душ усіх нас,
веде Вас дорогою до неба. Щоб Ви повсякчас у любові і вірності
до Святої Православної Церкви просвічували нам шлях своїми
науками і прикладом свого життя, а ми, як послушні діти, ішли за
Вашим проводом. Хай Вселюблячий Ісус благословить усі Ваші
труди, жертви і науки, які Ви виголошуєте на проповіді, і
захоронить Вас від усіх небезпек, а разом з Вами і нашу Українську
Православну Церкву.

Дякуємо Богові за те, що Ви у нас є, отче Ярославе!
Слава Ісусу Христу!

Парафіяни храму
святого рівноапостольного великого князя

Володимира м. Новий Калинів

Привітання  з днем Священства  отцю
Ярославу – настоятелю храму святого

рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів

Успіння Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії

Фома. І коли йому відкрили гріб, то
не знайшли тіла Божої Матері.
Пресвята Богородиця з’явилася
святим апостолам на небі і сказала:
«Я з вами повсякчас до кінця віку».
Святі апостоли промовили:
«Пресвятая Богородице, помагай
нам». Вони вірили, що Свою Матір
Ісус Христос забрав із тілом на небо.
І тому сьогоднішнє свято називається
не смертю Пресвятої Богородиці, а
Успінням, тобто, сном. Бо насправді,
як життя Пресвятої Богородиці було
смиренним, тихим, лагідним, такою
була і її смерть. Це смерть праведниці,
святої. Бо смерть в християнстві – це
не кінець, це є народження у вічність.
І приклад Пресвятої Богородиці
повинен і нас з вами навчити жити
свято, побожно, взоруватися на життя
Пречистої Діви Марії, бути вірними
Богові. І віруючим не тільки на
словах, а всім своїм життям
показувати, що ми віримо в Бога. А
одночасно ми повинні готуватися до
переходу у вічність. Бо наше земне
життя є таким недбалим тому, що ми
не віримо в загробне життя. Пречиста
Діва Марія вірила. Вона знала, що
земне життя є лише підготовкою до
вічного життя.

І ми з вами, дорогі браття і сестри,
повинні не боятися смерті, а повинні
до неї готуватися. Смерть для нас
повинна бути бажаною. Бо смерть –
це є народження, це є перехід від
тимчасового до вічного. А щоб смерть
для нас була легкою, треба жити
побожно, чисто і свято. Так, як жила
Пречиста Діва Марія. Нехай же
Господь Бог за її молитвами нам з
вами допомагає пройти цей життєвий
шлях в страху Божому, в вірі,
благочесті і чистоті. Щоб і ми з вами
за молитвами Пресвятої Богородиці
сподобилися у вічності Царства
Небесного. Амінь.

прот. Іоан Альмес
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… І тими дорогами ось уже
скільки літ ідуть, простують, їдуть,
мандрують наяву і в мріях-снах вірні
й невірні, зневірені й знеможені,
вдячні діти Божі і просто цікаві люди.

Теперішні прощі – далеко не ті, що
в сиву давнину. Рідко хто зважиться
долати значну відстань пішки. Але
під час кожної подорожі, хай хоч і
транспортом, можна почути й
побачити щось корисне й повчальне,
доторкнутись серцем і душею до
чогось хвилюючого й трепетного.

З такими думками Анна сідає
поруч з Марією, новою знайомою.

Автобус проїхав перші кілометри
в напрямку до Почаєва і Марія стиха
промоила до Анни:

- Тридцять років тому я вперше
вирушила до Почаєва. Хоча ні, – на
мить задумалась і замріяно додала, –
вдруге.

Анна допитливо подивилась в
теплі лагідні очі супутниці, поглядом
заохочуючи уточнити.

- Була тоді ще дівчинкою, – тим
же тихим неквапливим тоном
продовжувала Марія. Випадково
почула, що група вірян їде в Почаїв.
Попросилась і я. Вдосвіта
домовленого дня щасливо піднесена
я очікувала автобуса на перехресті
біля мосту. Радісно вдивлялась в
чисте зоряне небо, вслухалася в
тихий гомін річки і таємничий шепіт
вітру. Здалось, що пройшла вже
година. Раптом на сході появилась
довга рожево-жовта стрічка,
сповіщаючи народження нового дня.
Спливав час, а моє вухо, крім звуків
річки та вітру, не вловлювало більш
нічого. Розвиднялось, народжувався
новий сонячний погожий літній
день, а мені в душу заповзали жаль і
сум, наче кліщами стискало горло.
Із очей рясно закапали сльози,
змішуючись із краплинками роси на
придорожній траві. Так гірко і
нестримно я ніколи в житті не
плакала ні до, ні після того дня.
Мобільників, звичайно, тоді в нас ще
не було, то ж я в сльозах, прибита горем,
попленталась додому. Вдома перелякані батьки
почали мене заспокоювати. Мама на закінчення
добавила:

- Молися, і Господь подарує тобі іншу
можливість, а сьогодні збирайся з нами в поле до
сіна, бо ж – гарна днина.

Тато й собі підсумував:
- Значить, доню, ти ще не доросла… – і замовк

на півслові.
Як пізніше виявилось, про мене того далекого

світанку просто забули. Прочани збирались в двох
інших місцях, але якось так вийшло, що
перехрестя біля моста, де очікувала лиш я, молоде
дівча, яке їхало вперше, проїхали дещо раніше
домовленого часу  і про мене ніхто не згадав.

Весь день працювала я з батьками біля сіна, час
від часу скроплюючи його своїми слізьми. Пізно
ввечері впала на ліжко, зморена не стільки працею,
скільки жалібними думками. Незчулась, як заснула
і раптом почала підійматись на круту гору вузькою
стежиною поміж кущів та дерев. Пташки
щебечуть, сонечко крізь листячко пробивається,
лагідно пестить голову. Іду та йду, несподівано
бачу джерело, а біля нього – Хрест з Розп’яттям.

Зачерпнула чистої прозорої прозорої водиці.
Здавалось, ніколи в житті ще не пила такої смачної
води, що приємно охолоджувала, вселяла спокій.
Повертаю голову вліво і трохи оддалік бачу інший
Хрест з Розп’яттям, заквітчаний різнобарвними
стрічками та хустинами, що тріпочуть під подихом
вітру, наче різнобарвні метелики. Попрямувала,
щоб поклонитись, а далі стежина повела мене
трохи вище до величезних сірих каменів, що
тулились один до одного, гуртуючись, наче добрі

«Біжать у Почаїв стежки та дороги…»

велетні, щоб вистояти перед небезпекою. Біля
найбільшого продовгуватого я приклякнула,
притулилась щокою і відчула, як його теплий
спокій розливається по кожній клітиночці тіла.

А тоді раптом бачу невелику церковцю на
рівному зеленому місці, оточеному вербами.
Неподалік церковці малесеньке озеречко
віддзеркалювало такою чистою радісною
голубизною, якої я ще в своєму житті не бачила.
На іконі, що виднілась на краю озерця, Свята
Праведна Анна ніжно пригортала до себе своє
єдине довгоочікуване Дитя – Марію.
Підштовхнута невідомою силою, я сміливо ступаю
на рівне голубе плесо. Тіло, пронизане сотнями
приємних холодних голочок, стрепенулось, я з
радісним, щасливим сміхом розплющила очі та
посміхнулась сонечку, яке підбадьорливо
витанцьовувало на шибках віконця.

Рівно через рік мені дійсно випала можливість
побувати в омріяних святих місцях: на Божій горі,
що по дорозі з Кременця на Почаїв, біля джерела
Святої Праведної Анни, на околиці села
Онишківці.

Зачудування, хвилювання і трепет охопили
мене тоді, бо я побачила все точнісінько так, як у
тому дивному сні.

Марія замовкла, а її обличчя випромінювало
щиру дитячу радість.

- Дивні діла Твої, Господи, – прошепотіла Анна,
дивлячись на одухотворене лице співрозмовниці.

- І велика милість Матінки Божої, – замріяно
добавила Марія, – яка зглянулась на мої сльози і
бажання та дарувала мені той незабутній сон.

- А хіба не милістю і заступництвом Цариці
Небесної можна пояснити той факт, що на Божій

горі, неподалік від каменів ,перед
якими ви, Маріє, приклякали, після
довгих літ очікування постала, хай і
невеличка, але наша рідна Свято-
Троїцька українська церковця, –
промовила Анна  і по деякій хвилі
мовчання додала, як писав свого часу
Євген Сверстюк: «Мірою страждання,
мірою віддачі і щедрости,
витривалости і здатности виживати і
знову оживати, мірою забувати
кривди і прощати Україна є унікум».

- І якось воно наче й не так, – з
гіркотою в голосі озвалась Марія, що
на нашій землі, хтось чужий нам не
лише підказує, а й наказує, як жити,
господарювати, як мислити і, навіть,
як і за кого молитись.

- Споконвіку, Маріє, ця біда
поверталась до нас ,як тільки ми
заспокоювались, зневірялись чи
байдужіли…

- Або коли забували науку
Спасителя: «пильнуйте, бо не знаєте
ні дня, ні години…».

- Або як у тисяча вісімсот
п’ятдесятих вірний син України,
щирий вболівальник за долю рідного
народу, поет Т. Шевченко писав: «…
якби були одностайне стали… не
плакала б Матер Божа в Криму за
Украйну».

- От і приїхали, – почулись голоси.
Анна з Марією перервали наболілі
роздуми, вийшли з автобуса і разом з
іншими прочанами замилувались
мальовничими краєвидами, над
якими в чистому голубому небі
сміялось яскраве сонце, а густі зелені
гілки кущів та дерев, рясно заквітчані
різнобарвними стрічками, привітно
запрошували під свою прохолодну
тінь.  Широка рівна стежина
непомітно почала звужуватись і
здійматися вгору. Гарячі сонячні
промені почали продиратись крізь
зелене мереживо.  На початку тісний
гурток прочан розтягнувся в довгий
ланцюжок. Хто зупиняється на мить
перевести дихання,  хто втирає
блискучі краплі поту. Хто долає
підйом не вперше, заохочує  інших:

- Не кваптеся. Краще йдімо повільніше, але
спокійно. Ще трішки і підкріпимось живлющою
водицею із джерела.

- А тоді ще трішки і ввійдемо до нашого храму,
де всіх чекає терпеливий і доброзичливий до
кожного настоятель, отець Василь, –
підбадьорливо додає хтось інший.

- Усіх вислухає, підтримає, хоч самому ой як
нелегко на цьому острівці серед моря, на якому
час від часу штормить, – чується інший
співчутливий голос.

- Матінка Божа, що в славі тут просіяла,
кріпить його, як і кожного з нас.

А десь посередині живого ланцюжка хтось
нарікає:

- Зробили б східці хоч якісь та поручі, щоб
легше підійматись.

Йому вторить «мудрець» знизу:
- Мудрий вгору не піде, мудрий гору обійде, а

чому ж ми прямуємо навпростець?
Старенька бабуся Настя, зупинившись на мить,

обтерши піт на розпашілому обличчі, лагідно
мовила:

- Любі мої, Господь живе на висоті. Він
промовляв до нас з гори Синайської, Спаситель
молився і проповідував часто на горах,
преобразився на горі Фавор, постраждав за нас
на горі Голгофі, вознісся на небо з гори
Елеонської.

- Піднявши вгору вказівного пальця,
переконливо додала: «Щоб до Господа
прилучитись, треба добре потрудитись».

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору святого Іоана

Хрестителя смт Підбуж
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Армагеддон…
В душі моїй – армагеддон, —
Жорстока битва за життя
В нетлінні, де Єдиний Бог –

Дорога, Правда і Буття.

Бо є в мені насіння зла,
Його смакує змій підступний,

До нього в пащу затягла
Мене людська гріховна сутність.

Шматує душу, розрива,
Впивається і рве зубами,
Від болю корчиться вона,

Горить, пала в пекучих ранах.

О Боже милий, порятуй
І руку помочі подай,

Як подавав колись Петру,
Котрий на морі потопав.

Господи! Почуй! Я каюсь!
І знову в гріх паду,

І розумію, й знову каюсь,
І тої ж миті знов грішу…

Благаю, Боже, порятуй
З душі моєї корінь зла,

Прошу я, вирви без жалю,
Нехай очиститься вона.

Своєю сильною рукою
Мене до храму приведи,
І на колінах у куточку,

Молю, у каятті мене прийми.

І Кров’ю, Тілом Свого Сина,
Благаю, Господи, зміцни
Мої ослаблі в битві сили.

Прости, я каюся. Прости…

Я вірю, Господи, Ти чуєш,
Хто хоче голос Твій почути,

І вірю, Господи, рятуєш,
Хто в Царстві Твоїм хоче бути.

Вірю, Боже мій, я вірю
Ти в милості поможеш
Тому, хто з пащі змія

До Тебе рветься у знемозі.

З Твоєю поміччю скінчиться
В душі страшний армагеддон.

І чорні сили сатанинські
Ні! Не візьмуть її в полон.

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору святого Іоана Хрестителя

смт Підбуж

Хочеш дізнатися про вживання й про
силу цієї молитви? Вимовляй її за себе й
за інших. Волай, як сліпий Вартимей:
«Господи, помилуй мене!»; волай з
десятьма прокаженими: «Господи, помилуй
нас!». Молися за себе, молися за всіх.

Молюся Тобі, Господи, за себе, у немочах
народженому: Господи, помилуй мене! – і
за всіх, у немощах народжених: Господи,
помилуй нас!

Зачарувався я світом і порушив закон
Твій животворний: Господи, помилуй мене!
І молюся за всіх, що закон Твій порушили:
Господи, помилуй нас!

Ще сьогодні-завтра я гість Твій у цьому
світі й незабаром промайну, як тінь, і
примкну до тих, що відійшли: Господи,
помилуй мене! І за всіх, у вірі померлих,
молюся Тобі: Господи, помилуй нас!

Господи, помилуй тих, що владу мають,
тричі молюся Тобі за них, бо вони в
небезпеці перетворитися у насильників.

Господи, помилуй багатих: тричі молюся
Тобі за них,  бо вони в небезпеці
перетворитися в розпусників.

Господи, помилуй бідних і сиріт: тричі
молюся Тобі за них, бо вони в небезпеці
впасти у відчай.

ЛИСТ 208
Джорджу П., про молитву

«Господи, помилуй!»
Господи, помилуй багатих світськими

знаннями: тричі молюся Тобі за них, бо
вони в небезпеці обожествити себе й про
Тебе забути.

Про кого б ти не згадав, стоячи на
молитві, – про мертвих або про живих,
видихни: «Господи, помилуй!».

Якщо про ворога згадаєш, скажи:
«Господи, помилуй!».

А яка сила цих слів, скаже тобі сліпий
Вартимій: сліпий був і прозрів!

Скаже тобі прокажений: «У проказі був
і очистився!».

Скаже тобі одержимий: «Безумним був і
врозумився!».

Скаже тобі розслаблений: «Хворим був
і зцілився!».

Скаже тобі померлий: «Мертвим був і
ожив!».

Скажуть тобі апостоли: «Буря була й
пройшла!».

Скаже тобі грішниця: «Грішила й
прощена!».

Скаже тобі розбійник на хресті:
«Беззаконня творив і першим у раю
знайшовся!».

Святитель Миколай Сербський

9-го липня 2017 року виповнилось 30
років настоятелю парафії с. Созань,
Старосамбіського благочиння свяще-
нноієрею Петру Пазаку.

13-го липня 2017 року виповнилось 40
 років настоятелю парафій с. Катина і с.
Максимівка, Старосамбіського благо-
чиння протоієрею Степану Гарбадину.

Від імені духовенства Старосамбірського
благочиння вітаємо Вас з ювілеєм. Господь
благословив Вас на нелегку працю у винограднику Христовому, щоб нести
Слово Боже ввіреній Вам пастві. Тому зичимо Вам на цьому нелегкому
шляху бути добрими пастирями на Ниві Христовій. Божої Вам милості,
злагоди, здоров’я, добра та миру. 

Нехай благодать Господня завжди перебуває з Вами на многії та благії
літа!

Літньої ночі ходила по полю Божа Мати. По Її обличчю стікали гіркі сльози.
Це були сльози за наші гріхи.

Встало сонечко і своїм промінням розбудило весь світ. Прокинувшись від
нічного сну, бджоли полетіли в поле. Там вони збирали Божі сльози. Бджілки
назбирали багато Божої роси, а потім понесли її у вулик. Всі Божі комашки
почали трудитися, переробляючи гіркі сльози на солодкий медочок. Потім
люди понесуть цей мед на подяку Діві Марії святити до церкви в день
Медового Спасу.

Анастасія Тюльченко,
учениця Підбузької недільної школи «Чадо Боже»

Цілющий мед
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