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

28 липня 2018 р., у цей знаменний
для України день, відбулося
загальноцерковне святкування в
«колисці» східнослов’янського
Християнства – місті Києві. У цей
день Православна Церква відз-
начає також пам’ять святого
рівноапостольного князя Київсь-
кого Володимира Великого. Воло-
димир Святославович увійшов в
історію нашого народу як хрес-
титель Руси-України. Саме він
заклав християнську парадигму на
наших землях і тому вшановується
нащадками як рівноапостольний.

Урочисті святкування розпоча-
лися напередодні увечері,  27
липня, Всенічним бдінням у Воло-
димирському кафедральному
соборі столиці.

Сам день відзначення 1030-ліття
Хрещення Руси-України розпочав-
ся з урочистої Божественної літу-
ргії у Володимирському кафедра-
льному соборі, яку очолив Святій-
ший Патріарх Філарет.

Предстоятелю співслужив єпис-
копат Київського Патріархату та
численне духовенство з усієї
України та закордону. Цього свят-
кового дня у кафедральному соборі
молилася й надзвичайно велика
кількість вірян. Церковне подвір’я
було наповнене вірянами, які мали
можливість чути і бачити богос-
лужіння завдяки великому екрану
та гучномовцям, які були встано-
влені на церковному подвір’ї.

На запричасному секретар Свя-
щенного Синоду архієпископ Чер-
нігівський і Ніжинський Євстратій
(Зоря) виголосив Послання Свя-
щенного Синоду Української Пра-
вославної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття
Хрещення Руси-України.

Після завершення Божественної
літургії, під дзвони Володимир-
ського собору, в напрямку до
пам’ятника святому князю Воло-
димиру розпочався Хресний хід.

За різними оцінками в центрі
Києва на молитву зібралося від 65
до 150 тисяч, або й більше
віруючих – море людське важко
було злічити. Дотепер так багато
патріотично налаштованих грома-
дян, які моляться за перемогу
правди і мир в Україні, збирав лише
Майдан під час Революції Гідності.

У Хресному ході взяли участь
Президент України Петро Поро-

У КИЄВІ З НАГОДИ 1030-Ї РІЧНИЦІ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-
УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЯ МАСШТАБНА ХРЕСНА ХОДА

шенко разом з дружиною Мариною,
представники Уряду, архиєреї,
багатотисячне духовенство, віряни,
воїни та ветерани АТО, волонтери,
відомі політичні й громадські діячі,
представники культури, науки та
освіти, пересічні українці.

Слід відзначити, що вперше,
разом з духовенством і вірянами
Київського Патріархату у Хрес-
ному ході вулицями Києва йшли
архиєреї та духовенство Україн-
ської Автокефальної Православної
Церкви на чолі з Предстоятелем
УАПЦ Блаженнійшим митропо-
литом Макарієм.

Богослужіння у Володимирсь-
кому соборі та Хресний хід
транслювався у прямому ефірі
Першого каналу, 5 каналу, 112.ua
та інших телевізійних каналів.

Біля пам’ятника святому князю
Володимиру Патріарх Філарет
очолив молебень за Україну та
Українську Помісну Православну
Церкву. 

Після молитви Предстоятель
привітав всіх присутніх з 1030-
літтям Хрещення Київської Руси-
України та звернувся з першо-
святительським словом.

«Вельмишановний Петре Оле-
ксійовичу, Президенте України,
шановні представники Укра-
їнського Уряду, Верховна Радо,
Ваше Блаженство, Преосвя-
щенні владики, всечесні отці,
дорогі браття і сестри!

Насамперед вітаю всіх вас і
весь український народ зі святом
1030-ліття хрещення Руси-

України. В цьому році ми свят-
куємо цей ювілей незвичайно.
Багато разів по Володимирській
вулиці проходив Хресний хід, але
такого Хресного ходу Україна
ще не знала. Про що це
говорить? Це говорить про те,
що український народ єднає-
ться, як в цілому український
народ, так єднається і україн-
ське Православ’я. Тому ми на
святкуванні цьому бачимо деле-
гацію Вселенського Патріарха
Варфоломія, який має твердий
намір дати українській Церкві
Томос про автокефалію нашої
Церкви. 

Що це означає? Це означає не
тільки те, що в Україні буде,
обов’язково, одна Українська
Православна Церква. Не буде
багато українських Церков, а
буде одна, визнана, яка увійде в
молитовне спілкування з усіма
Православними Церквами і  це
наша дуже важлива перемога,
бо ми до цієї перемоги йшли
десятиліттями і завдяки енергії
нинішнього нашого Президента
ми маємо такі результати.

Другий висновок із цього
Хресного ходу такий, що
перемога наша на Сході
забезпечена. Чому забезпечена?
Тому що український народ уже
об’єднався, а якщо український
народ об’єднався, то його

агресор північний перемогти не
зможе. І тому ми цим хресним
ходом святкуємо дві перемоги:
створення Єдиної в Україні
Православної Церкви, правдивої
української, і друга – перемога
над нашим зовнішнім ворогом.

Тому ми й зібралися, щоб
подякувати насамперед Господу
нашому Ісусу Христу, без якого
нічого в світі не звершується і
подякувати рівноапостольному
великому князю Володимиру, бо
це його молитвами ми дося-
гаємо таких результатів. Він для
нас є вказівкою, він в Європу
хотів увійти і  ми туди пра-
гнемо.

Тому, святкуючи пам’ять князя
Володимира, ми повинні диви-
тися на свободу, демократію,
технічний розвиток в Європі, а
все що погане там – відкинути.

Слава Ісусу Христу і Слава
Україні!», – сказав у своєму слові
Патріарх.

Богослужіння завершилося
многоліттям Патріарху, ієрархам,
Україні ,  Президенту, владі та
війську і всьому українському
народу. 

Після завершення святкового
молебню усі  бажаючі змогли
підкріпитися їжею та напоями, які
роздавалися вірянам на території
Михайлівського Золотоверхого
монастиря.

Прес-центр Київської
Патріархії
cerkva.info
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7 липня 2018 року, коли Православна
Церква вшановує Різдво чесного славного
Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього
Іоана та преподобних отців Іова (1621) та
Феодосія (1629) Манявських, Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет відвідав Хресто-Воздвиженський
Манявський чоловічий монастир на
Прикарпатті.

Під час передзвонів біля входу до
Манявської обителі Святійшого Владику
зустріли діти-вихованці недільної школи, які
привітали Патріарха віршами та піднесли
традиційний коровай. Намісник обителі
архимандрит Феогност (Бодоряк) привітав
Його Святість та запросив очолити Боже-
ственну літургію. Богослужіння було
відслужене у літній каплиці на честь пре-
подобних Іова та Феодосія Манявських, яка
призначена для прощ та багатолюдних
богослужінь під відкритим небом.

Предстоятелю співслужили: Патріарший
намісник, митрополит Переяславський і
Білоцерківський Епіфаній, митрополит
Білгородський і Обоянський Іоасаф,
священноархімандрит Манявського монасти-
ря митрополит Івано-Франківський і
Галицький Іоасаф, митрополит Чернівецький
і Буковинський Данило, митрополит Луцький
і Волинський Михаїл, архиєпископ
Чернігівський і Ніжинський Євстратій,
керуючий справами Київської Патріархії
архиєпископ Вишгородський Агапіт,
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків, єпископ Дніпровський і Криворізький
Симеон, єпископ Житомирський і Овруцький
Паїсій, братія обителі та монастирських скитів
на чолі з архимандритом Феогностом
(Бодоряком); численне духовенство Івано-
Франківської та інших єпархій.

За богослужінням також молились голова

Із благословення архиєпископа Дрого-
бицького і Самбірського Якова обласний
благочинний єпархії прот. Леонід Горо-
диський взяв участь в урочистостях з нагоди
74-ої річниці створення УГВР.

Заходи розпочались на площі Пам’яті у
м. Самбір, звідки присутні автоколоною
вирушили місцями пам’яті героїв націо-
нально-визвольної боротьби: музей націо-
нально-визвольних змагань с. Чуква, могили
та пам’ятники с. Блажів, с. Воля Блажівська
та с. Звір. 

Опісля відбулись урочистості у
с. Сприня. Учасники дійства поклали квіти
до пам’ятника засновників Української
Головної Визвольної Ради, після чого
священнослужителі здійснили чин панахиди
за загиблими. Віддати належне тим, хто в
складних умовах минулої війни не складав
зброї і боровся за незалежність України
прибули дочка Президента УГВР Наталія

10 липня 2018 року в с. Сприня Самбірського району Львівської області розпочались
Всеукраїнські військо-спортивні патріотичні «Ігри нескорених», присвячені 74-ій річниці
утворення Української головної визвольної ради (УГВР).

Цьогорічні «Ігри нескорених» благословили військові священики (капелани) Самбірського
і Старосамбірського благочинь Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП: благочинний
Самбірського району Микола Бухній (м. Самбір), Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів),
Роман Вовкунович (с. Сприня), Роман Вісьтак (с. Биличі Старосамбірського району), Василь
Попович (с. Чайковичі), духівник ігор Іван Грицюк (м. Київ) та Ігор Поливка (УАПЦ м.
Самбір).

«Ігри нескорених» в Самбірському районі відбуваються щорічно 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.

Під час ігор учасники були під постійною духовною опікою військового священика СУВД
УПЦ КП о. Івана Грицюка, який спеціально прибув з Києва і проживав разом з ними.
Щодня у змагальному таборі відбувалися ранкові та вечірні молитви, релігійні бесіди та
настанови.

Варто зазначити, що «Ігри нескорених» на теренах села Сприня відбувались з 10 по 15
липня. Молодь змагалася у спортивних, силових, армійських видах, повстанській пісні тощо.
Для учасників таборування були проведені показові навчання та презентація військових
частин Самбірщини: інженерів-саперів, спеціалістів радіаційного, хімічного та біологічного
захисту, авіаційно-вертолітної бригадиё роботу пошукових собак із виявлення мін та
вибухових пристроїв, пригощатимуть стравами, приготовленими на польовій кухні.

Нехай Бог благословить українську молодь!
Прес-служба Самбірського благочиння

3 серпня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки пройшли збори
військових священиків (капеланів) Яворівського благочиння Української Православної
Церкви Київського Патріархату. Метою зібрання було перейняття іноземного досвіду
від капеланів з Канади та США. Зокрема, цього дня канадський капелан пастор і
водночас капітан Ін Себ Вон провів лекцію на тему: «Вартовий». Під цим одним
простим словом міститься глибокий сенс – капелан у війську повинен ретельно
спостерігати/вартувати, щоб запобігти суїциду серед військовослужбовців.

Лекція мала багато практичних частин. Капелани разом обговорювали конкретні
питання, ділились власним досвідом і вчились один в одного.

Привітати шановних слухачів приходив командир Об’єднаної оперативно-
тактичної групи – Україна підполковник Фрейзер Олд. Розповівши коротко про те, як
запобігають суїциду серед канадських військовослужбовців, командир підкреслив,
що найбільше в цій справі вони покладаються на капеланів, а вже потім на психологів,
медиків та поліцію.

У процесі становлення капеланського служіння в Україні надзвичайно важливо
переймати великий досвід у цій справі від іноземних друзів. І для цього не потрібно
їхати в Америку чи Канаду, бо одні з кращих представників капеланства цих країн,
регулярно міняючись, постійно перебувають на Яворівському полігоні в
Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Дякуємо за цікавий та насичений день, проведений разом.
Святослав Юрків,

військовий священик
Міжнародного центру миротворчості та безпеки

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У
ПАТРІАРШОМУ БОГОСЛУЖІННІ В

МАНЯВСЬКОМУ ЧОЛОВІЧОМУ МОНАСТИРІ

На Самбірщині розпочались
«Ігри нескорених 2018»

ОБЛАСНИЙ БЛАГОЧИННИЙ ЄПАРХІЇ ВЗЯВ
УЧАСТЬ В УРОЧИСТОСТЯХ З НАГОДИ 74-ОЇ

РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ УГВР
Осьмак, голова Львівської обласної
державної адміністрації Олег Синютка,
народний депутат України Ярослав
Дубневич, народний депутат України
Андрій Лопушанський, голова Львівської
обласної ради Олександр Ганущин, депутат
обласної ради Олег Домчак, керівники
Самбірського району Микола Фрей та
Віталій Кімак, ветерани ОУН-УПА,
представники громадських та політичних
організацій. 

Голова Львівської обласної державної
адміністрації Олег Синютка та голова
обласної ради Олександр Ганущин
нагородили переможців військово-
патріотичних змагань «Ігри Нескорених»,
опісля команди презентували свою творчість.

Завершились урочистості спільним
виконанням Державного Гімну України.

Прес-служба єпархії
(sambirrda.gov.ua)

ЗБОРИ ВІЙСЬКОВИХ СВЯЩЕНИКІВ У
МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРІ

МИРОТВОРЧОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

обласної державної адміністрації Олег
Гончарук, голова обласної ради Олександр
Сич, Івано-Франківський міський голова
Руслан Марцінків, голови районних державних
адміністрацій, представники політичних і
громадський організацій, військовослужбовці,
кілька тисяч вірян і паломників з різних
куточків України. Велика кількість прочан,
за древньою благочестивою традицією,
подолавши сотні кілометрів йшли до
монастиря пішки зі співом молитов. Найбільше
прочан прибуло зі Снятинщини, Коло-
мийщини, Тернопільщини, Івано-Франківська
та інших районів і областей України.

Під час святкового богослужіння віряни
молилися за воїнів, які щодня ризикують
життям, захищаючи рідну землю на сході
держави, а також за відновлення миру і
збереження цілісності та суверенітету України.

Цього дня сотні вірян причастилися Святих
Христових Таїн. Наприкінці літургії Святій-
ший Патріарх Філарет виголосив проповідь.
Опісля був відслужений молебень до небесних
покровителів Манявського монастиря –
святих преподобних Іова та Феодосія. Далі
митрополит Іоасаф подякував Святійшому
Владиці за спільну молитву, а ченці обителі
вручили Патріарху букет квітів. У відповідь
Першосвятитель закликав на всіх Боже
благословення.

Після завершення богослужіння Предсто-
ятель Київського Патріархату разом з
єпископатом і духовенством відвідав Івано-
Франківський музей Визвольних змагань
Прикарпатського краю «Дем’янів лаз». Після
проведеної екскурсії музеєм Святійший Владика
очолив заупокійну Літію за всіх від віку
спочилих українських воїнів та мирних жителів
цього краю біля символічного хреста, що
віддали життя за волю і незалежність України.

За матеріалами cerkva.info
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15 липня 2018 р. жителі села Страдч
Яворівського благочиння відзначили
ювілей – 20 років від дня освячення
храму святих первоверховних апос-
толів Петра і Павла.

Цей день запам’ятається парафіянам
церкви як важлива  подія і велике свято,
адже до них на парафію завітав висо-
копреосвященний архиєпископ Дрогобиць-
кий і Самбірський Яків.

На порозі храму владику зустріли
вихованці недільної школи та жителі села,
які привітали його на парафії. У свою чергу,
настоятель парафії прот. Миколай Реву-
цький запросив владику очолити Боже-
ственну Літургію.

Владиці Якову співслужили: благочинний
Яворівського району прот. Володимир
Дадак, прот. Євген Баляс, прот. Богдан

У невеличкому селі Сторона, розташованому посеред
карпатських гір, уже понад сто років стоїть неймовірно красива
церква святителя Миколая. Ведуть до святині гарні підвісні сходи.
Кожної неділі люди поспішають до храму на молитву, оскільки
вони знають, що там знайдуть душевний спокій, там їх радо
зустріне духовний наставник отець Федір. Він кожного вислухає,
розрадить і допоможе, нікого не обійде увагою: ні старого, ні малого.
З малку вчить любити Бога, вчить жити з чистим серцем,
наповненим Божою благодаттю.

Уже понад 18 років при церкві Свт. Миколая існує недільна
школа для дітей «Боже джерельце», де особлива увага
приділяється духовному вихованню. Третій рік поспіль при
недільній школі організовується літній табір розвитку і відпочинку.

З 9 по 14 липня 2018 р. працював табір для молодших груп
«Ромашка» і «Дзвіночки». Вихованці недільної школи мали
можливість зануритись у світ табірного життя і разом переживати
моменти радості, а головне – молитовного єднання. Кожен день
розпочинався з молитви у Божому храмі. Після ранкової молитви
діти робили зарядку з вихователями і отцем Федором. Коли
розминка закінчувалась, малята весело бігли на годину творчості.
Під час творчих занять, діти ліпили з пластиліну, малювали, клеїли
аплікації із рваного паперу. Також кожного дня вихователі читали
дітям історії на біблійну тематику. Наступним пунктом у
розпорядку дня були рухливі ігри на свіжому повітрі. Дітям було
дуже весело і цікаво, вони навчилися допомагати одне одному і
підтримувати у складних ситуаціях. Щоденно отець Федір
проводив з дітьми повчальні бесіди. Навчив правильно хреститися,
пояснив, як і коли потрібно молитися, як просити благословення.
День в таборі закінчувався солодким чаюванням і гарним
настроєм. Додому діти поверталися щасливі і задоволені. За дні
табору вихованці збагатилися духовно, навчилися дружити і радіти
успіхам ближнього. І найважливіше – стали ближчі до Бога.

Марія Іваніщак

Шестеро вихованців недільної парафіяльної школи храму св. кн.
Володимира м. Новий Калинів: Зварич Ростислав, Касій Павло,
Фурдзин Богдан, Губіна Ангелина, Михаць Вікторія, Макар Віталій
беруть участь у Всеукраїнському молодіжному православному
таборі «Вірля 2018», який відбувається з благословення Святійшого
Патріарха Філарета з 15 до 25 липня 2018 року за сприяння
Синодального управління у справах молоді Української
Православної Церкви Київського Патріархату.

Цього року робота табору проходить у співпраці із Національною
скаутською організацією України «Пласт».

Табір розміщено в екологічно чистому куточку Тернопілля у
сосновому лісі на хуторі Вірля Кременецького району. Вікова група
учасників – від 14 років.

У програмі табору: ранкові та вечірні молитви; плавання,
спортивні та інтелектуальні ігри; духовні бесіди зі священиками;
краєзнавчі екскурсії; ватри.

Дякую вчителю недільної школи Лесі Касій і Фурдзин Майї за
супровід дітей до місця таборування.

Бажаємо нашим учасникам гарно відпочинку, духовної наснаги
і тілесного здоров’я і багато друзів!

прот. Ярослав Фабіровський

Найкращий початок чи завершення
будь-якої справи – подяка і молитва Богові.
Так 8 липня відбулись урочистості з нагоди
завершення уже четвертого навчального
року у Підбузькій недільній школі.
Розпочавши із молитви-подяки Господеві
за ще один проведений навчальний рік у
недільній школі, учні, викладачі та батьки
спільно помолились з настоятелем о.
Іваном Альмесом. Після молитви о. Іван
привітав усіх присутніх із завершенням
навчального року у недільній школі,

ДВАДЦЯТИЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
ПАРАФІЇ СЕЛА СТРАДЧ

Яким, прот. Дмитро Борейко, прот. Василь
Івасейко, прот. Віктор Феденьків, прот
Михайло Демків, прот. Андрій Зборовський,
прот. Тарас Солук, прот. Василь Ревуцький,
прот. Андрій Карпеткін, прот. Юрій Слонівсь-
кий, прот. Миколай Ревуцький, протодиякон
Іван Березовий.

Богослужіння супроводжував спів місце-
вого хору.

Владика Яків у своїй проповіді привітав усіх
парафіян із ювілеєм та побажав миру, єдності
Україні, добра і Божого благословення
парафіянам.

За вагомий внесок у розбудову храму
меценати парафії були нагороджені Церков-
ними нагородами.

Завершилось Богослужіння уставним
многоліттям.

Прес-служба єпархії

«ПОДЯКУЙМО БОГОВІ РАЗОМ»: УРОЧИСТОСТІ З
НАГОДИ ЗАВЕРШЕННЯ 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО

РОКУ У ПІДБУЗЬКІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ

подякував дітям та батькам за довіру, а
вчителям – за працю та терпіння. Опісля Марія
Альмес підсумувала результати цьогорічного
навчального року, розповіла про майбутні
плани недільної школи та привітала усіх
присутніх із канікулами. Усі мали змогу
подивитись відеоролик про активне життя
недільної школи впродовж четвертого року
навчання.

Завершились урочистості спільною
світлиною та фуршетом.

Анастасія Альмес

«БОЖЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ»:ДУХОВНО-
ВІДПОЧИНКОВИЙ ТАБІР У СЕЛІ

СТОРОНА ДРОГОБИЦЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ

ДІТИ З НОВОГО КАЛИНОВА СТАЛИ
УЧАСНИКАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
МОЛОДІЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО

ТАБОРУ «ВІРЛЯ 2018»
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 Три православні християнки з Еритреї, маленької східно-
африканської держави, розташованої на березі Червоного
моря, однієї з найбідніших держав світу: Брінеш, Гуну та Лулу.
Всі три – пенсійного віку, найстарша з-поміж них Лулу, в себе
на батьківщині здобула освіту медсестри, деякий час там
працювала, а потім в Італії, як і більшість іммігрантів,
доглядальницею. Допрацювавши до пенсії, пішла в школу
вчити італійську досконало. Приємно було нишком
спостерігати, як Лулу, схиливши голову, помережану
дрібненькими косичками з кучерявого волосся, затамувавши
подих, старанно виводила букви. Її молодша сестра Брінеш
вже впевненіше писала слова, а їхня товаришка Гуну
відповідно до поданих малюночків, пробувала писати
коротенькі речення. Тримались гурточком, але на заняттях
сідали порізно, щоб не відволікатись. Були однаково привітні
з усіма, кожному доброзичливо посміхались, в кожного
цікавились, як почувається, як справи. Та відчувалось, що
особливо горнулись до православних християн. Знали всі
свята, дотримувались постів, в тому числі й цілорічно
постились в середу й п’ятницю. Одного разу Брінеш підсіла
до мене, таємниче витягнула із сумочки маленьку книжечку
і гордо прошепотіла:

- Мій молитовник, на моїй рідній мові тигринья,
схвильовано показувала мені знайомі нам з дитинства
молитви, написані незрозумілою мені мовою, але голос
Брінеш, вигляд книжечки, якою постійно з пошаною
користуються, хвилював.

Всі три мої добрі знайомі цікавились подіями в Україні,
підтримували. Коли розстрілювали наших дітей на Майдані,
Брінеш співчутливо погладила мою руку і промовила:

- Господь вам допоможе. Ми пройшли через подібне. Я
знаю, як тяжко, коли на твоїй землі рвуться бомби, гинуть
люди, руйнуються будинки, «дякуючи» Росії. А потім як
«компенсацію» побудували нам кілька багатющих російських
православних церковних храмів. Зайшовши в один із них, я
сказала настоятелю: «Не по-божому це золото і помпезність
на землі, де маленькі діти вмирають опухлі від голоду, а їхні
матері – від хвороб і нужденного життя».

Із християнськими святами вітали мене завжди потрійним
поцілунком. Побачивши це одного разу Марія попросила:

- І мене вітайте так.
А молоденька полька Кася одного разу вигукнула:
- О, та у вас, як і у нас, сі вита чши рази ?!

Любов Тюльченко

Він малий, але ... багато що розуміє!
Отець Порфирій говорив, що батьки повинні

завжди стежити за своєю поведінкою, навіть у
присутності грудних дітей. І не варто думати:
«Він малий і нічого не розуміє». Подивіться, з
якою увагою немовля, яке ще навіть не вміє
ходити, роздивляєт ься кожну нову людину, яка
входить до нього в дитячу кімнату. За лічені
секунди, коли ви ще навіть не встигнете ні про
що подумати, малюк зробить висновок про те,
яка ви людина, і дасть вам свою психологічну
оцінку.

Коли отець Порфирій був настоятелем храму
при міській лікарні в Афінах, багато лікарів, які
там працювали, усвідомлювали, що він
наділений від Бога чудесними даром, і проявляли
до нього особливу повагу. Вони часто просили
його помолитися перед складною операцією або
ж, коли самі загруднялися з визначенням
діагнозу, запитували його думки.

Одного разу лікарі покликали блаженного
старця, щоб дізнатися, що він думає про один
незвичайний випадок, з яким вони зіткнулися.
Жінка в лікарні народила потворну дитину. В
немовляти на щоці був наріст темного кольору,
який за формою нагадував баклажан. Перш ніж
висловити свою думку, отець Порфирій захотів
зустрітися з матір’ю дитини. Із розмови з нею
він дізнався, що по сусідству сім’єю жив
хлопець, який мав на обличчі таку саму родиму
пляму немовляти, яке щойно народилося. Жінка
часто, оскільки вони сусідами, зустрічала його
на вулиці і, звісно, жаліла. Коли вона він заміж і
була вже вагітною, обличчя її сусіда стало для
неї кошмаром. Бачачи цього хлопця, вона
думала: «Як жахливо для мати таку дитину.
Якби я була на її місці, то як би я це витерпіла?»

Сумні думки, які часто терзали жінку в період
вагітності, вплинули на плід. Тому народилося
немовля з таким самим страшним лицем в
сусіда цієї жінки. Так отець Порфирій пояснив
цей феномен лікарям і матері новонародженого
немовляти. Усі з ним погодилися.

Старець радив одному лікарю-педіатру:
- Говори жінкам, що вони повинні

усвідомлювати, як високо винагородив їх Бог,
сподобивши стати матерями. З моменту
зачаття вони носять у собі друге життя. Нехай
вони розмовляють із немовлям, пестять його,
погладжуй свій живіт. Дитина якимось
таємничим чином усе це відчуває.

Матері повинні з любов’ю молитися за своїх
дітей. Дитина, якщо вже народилася, так і та,
що знаходиться ще в утробі, відчуває нестачу
материнської любові, нервозність матері, її гнів,
ненависть та травми, наслідки яких
відчуватиме все своє життя.

Святі почуття матері і її святе життя
освячують немовля з моменту його зачаття.

Усе, що я щойно сказав, потрібно добре

Серпень – це дивовижний місяць для всіх віруючих людей. Адже
тут буде і один із самих недовгих постів у році – Успенський, і цілих
три спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. І всі ці свята мають свої
історію і традиції. І саме про них ми і хочемо вам розповісти.

Медовий Спас: історія та традиції свята
Історія Медового спаса починається ще з далекого 166 року, коли 7 братів

Маккавеїв, їх мати Соломонія і їх учитель Єлеазар були жорстоко вбиті
через свою православну віру. Тому, в цей день всі віруючі традиційно йдуть
в церкву і проводять урочисті заходи, щоб вшанувати пам’ять цих 9 осіб.
Так само в цей день, прийнято приносити до церкви букети квітів –
«маковійчики». Медовий спас ще називають водним. А все тому, що в цей
день, за повір’ями, вода має цілющі здібності. Особливо якщо її освятити в

церкві. Святкують Медовий спас 14
серпня.

Яблучний спас: історія та
традиції свята

Цей спас зазвичай знаменує кінець
літа. Вважається, що з 19 серпня, коли
люди відзначають Яблучний спас,
погода погіршується і стає набагато
прохолодніше. Через це у давнину
традиційно люди виходили на вулицю,

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ СЕРПНЕВИХ СВЯТКУВАНЬ:
СПАС МЕДОВИЙ, ЯБЛУЧНИЙ І ГОРІХОВИЙ

щоб подивитися на захід сонця і цим самим провести літо, промовляючи
«Яблучний Спас – пішло літо від нас». Так само до Яблучного спаса
зазвичай збирали весь урожай, вважалося, що після цього дня «овочі і фрукти,
залишені на полі, користі не принесуть». До речі, за погодою в день Яблучного
спаса, люди намагалися визначити, якою буде погода восени: якщо погода
спекотна – то і осінь такою ж буде, а якщо буде негода і дощі – то все буде
навпаки і восени.

 Горіховий спас: історія та
традиції свята

Історія свята пов’язана з умінням
Ісуса зцілювати будь-які хвороби. Коли
про це дізналися в місті Едесса, яке
тоді був вражений проказою, вони
послали живописця Ананія, щоб той
відтворив обличчя Ісуса. Але зробити
цього не вдалося, тоді Син Божий взяв
рушник, витер своє обличчя і віддав
живописцю. Саме цей шматочок

тканини зцілив ціле місто. У день Горіхового спаса так само було досить
багато традицій. Звичайно, по назві вже можна зрозуміти, що до церкви
несли горіхи, щоб їх освятити, це надавало їм цілющих властивостей.
Святкується Горіховий спас 29 серпня.

Підготував митр. прот. Володимир Марцинів

ХРИСТИЯНКИ З ЕРИТРЕЇ
(розповідь)

ПОВЧАННЯ СТАРЦЯ ПОРФИРІЯ
КАВСОКАЛИВІТА ПРО ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ

пам’ятати не лише матерям, але й майбутнім
батькам.

Бунтівна дитина і хороший батько
Отець Порфирій говорив, що хороший

батько ніколи не повинен втрачати інтересу
до своєї дитини. Навіть тоді, коли у дітей
починається перехідний вік, коли вони стають
різкими, бунтують, не слухаються, їхні погляди
часто починають розходитися з
батьківськими. Саме тут і повинні
проявлятися мистецтво і любов хорошого
батька.

Діти, доки вони не подорослішають, через
свою недосвідченість роблять багато
безрозсудних вчинків, викликаючи цим
роздратування і гнів батьків, особливо татів.
Іноді глава сімейства озлоблюється і,
необачно забуваючи про необхідність
залишатися хорошим батьком, стає суворим
поліцейським. Шкода, яку він наносить у цьому
випадку своїй дитині, дуже часто буває
непоправною.

Якщо юнак твердо впевниться в тому, що
його батько – справді хороший батько, якщо
він усвідомить, що батько саме по-батьківськи
терпить його безрозсудні витівки, то буде до
самої своєї смерті згадувати свого батька і
говорити: «Мій батько був святим чоловіком.
Я дуже добре його пізнав тоді, коли в мені
бушувало юнацьке безумство». Молитва за
дитину мати повинна горіти, подібно до свічки.
Нехай вона молиться про себе, здійнявши свої
руки до Христа і таємничо обіймаючи ними
свою дитину».
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12 липня 2018 року парафіяни церкви  славних і всехвальних-
первоверховних  апостолів Петра і Павла с. Верхнє Гусне Турківського
району Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП урочисто відзначили
храмове свято, на яке завітав керуючий єпархією архієпископ Яків.

На порозі храму владику привітав настоятель о. Іван Гайвонович та
запросив очолити Божественну Літургію і помолитися за парафіян, та за
мир в Україні.

Владиці Якову співслужили: благочинний Стрийського району о. Йосиф
Дорошевич, о. Федір Савчак, о. Володимир Марцинів, о. Михайло Благун,
о. Петро Потоцький, о. Василь Мушинський, о. Василь Гаєвий, о. Йосиф
Усик, о. Олександр, о. Михайло, о. Василь, о. Миколай, о. Іван Гайвонович.

За літургією були піднесенні додаткові прохання за мир в Україні та за
створення Єдиної Помісної Православної Церкви.

Владика Яків у своїй проповіді привітав усіх парафіян із цим знаменним
днем та зазначив, що святі апостоли Петро і Павло вважаються
найбільшими проповідниками Церкви. Проповідування Євангелія було
основним обов’язком апостолів, завданням всього їхнього життя. Однак
це завдання не тільки апостолів. Кожен християнин також повинен
проповідувати Божу науку ближнім.

ХРАМОВЕ СВЯТО
У СЕЛІ ВЕРХНЄ ГУСНЕ

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

Прес-служба єпархії

19 серпня за новим стилем (6 серпня за старим)
Свята Православна Церква згадує Преображення
Господнє. Це свято встановлене в пам’ять
Преображення Господа нашого Ісуса Христа перед
учнями на горі Фавор.

Історія свята: богослужбові тексти на честь
Преображення

Преображення Господнє вшановувалося
християнами вже у IV ст. Про це свідчать повчання прп.
Єфрема Сирина та свт. Іоанна Златоуста. Існування
свята в IV ст. вказує на те, що початок його має
відноситись до попередніх трьох століть християнства.

З VII ст. до нас дійшло слово на Преображення
Господнє прп. Андрія Критського (635-680). У цьому
слові термін «Преображення» розглядається не тільки
в догматичному сенсі, а й у сенсі урочистого свята
Церкви.

У VIII ст. прп. Іоанн Дамаскін і прп. Косьма
Маюмський склали ряд стихир і канони, якими
Православна Церква прославляє подію свята і нині.

Євангельське оповідання: бесіда пророків з
Месією

Про Преображення розповідається у трьох
Євангеліях: від Матфея (17: 1-6), Марка (9: 1-8), Луки (9:
28-36).

Євангелісти оповідають, що Господь пророчо сказав:
«… Істинно кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не
зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що
прийшло в силі» (Мк. 9: 1). Через шість днів Він узяв
трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна
– і піднявся помолитися разом з ними на гору. Там під
час молитви, як сказано в Євангелії від Матфея (17: 2-9),
Він «преобразився перед ними: лице Його засяяло, як
сонце, одежа ж Його стала білою, як світло».

І з’явилися перед ними старозавітні пророки –
Мойсей та Ілля. Потім їх осінила світла хмара й вони
почули з неї голос, який говорив: Цей є Син Мій
Улюблений, у Котрому Моє благовоління; Його
слухайте. Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус
підійшов, доторкнувся до них і промовив: «Встаньте й
не бійтеся». Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім
Ісуса, не побачили.

Господь заборонив їм розповідати про те, що вони
побачили до того часу, поки Син Людський не
воскресне з мертвих.

Богословське тлумачення: на Фаворі
преобразився Ісус Христос – істинний Бог й істинна

людина

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ: ІСТОРІЯ СВЯТА,
БОГОСЛОВСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ, ТРАДИЦІЇ

Преображення, явлення Сина, під час якого Отець
свідчить голосом з світлої хмари Святого Духа, є
одкровенням всіх іпостасей Святої Трійці.

Ця євангельська подія показує, що в Ісусі Христі
з’єднані два єства, тобто природи: божественне і
людське. Під час Преображення божественна природа
Христа не змінювалася, але з’явилася в Його людській
природі. За словами святителя Іоанна Златоуста, воно
відбулося, «щоб показати нам майбутнє преображення
єства нашого і майбутнє пришестя Христа на хмарах у
славі з ангелами».

Символічним є й явлення пророків Мойсея та Іллі.
За висловом того ж святого Іоанна Златоуста, «один
померлий [Мойсей] й інший, котрий ще не пізнав смерті
[Ілля], який вознісся живим на колісниці в небо»,
постали для того, щоб показати, що «Христос має владу
над життям і смертю, володарює над небом і землею».

Явлення старозавітних
пророків

На горі Фавор Ісусу з
апостолами явилися два
великих пророки – Мойсей
та Ілля. Обидва пророки
пізнали Бога на гірських
вершинах. Мойсей отримав
скрижалі закону з десятьма
заповідями на горі Синай
(Вих. 31:18). На горі ж Хорив
Ілля пізнав Бога не у вітрі,
не в землетрусі, а в тихому
віянні (3 Цар. 19: 9-12), про
що згадується в пареміях –
богослужбових читаннях –
напередодні свята під час великої вечірні. Мойсей жив
за 1600 років до Різдва Христового, пророк Ілля – за 900
років. У день Преображення апостоли бачили їх
живими, а отже побачили і підтвердження слів Господа

Ісуса Христа: «Хто вірує в Мене, має життя вічне» (Ін.
6:47)

Преображення Господнє
Ми святкуємо великий для нас день Преображення

Господнього. Ще раз у своєму житті ми духовно були
присутніми на Фаворській горі. Очами віри ми бачили
разом з апостолами Петром, Яковом та Іоанном, які
зійшли зі Спасителем на вершину цієї гори, славу Божу
в священні хвилини цієї події, яка відбулася незадовго
до хресних страждань і смерті нашого Спасителя.

Ми знаємо, що Син Божий, який сходив на нашу
землю для вічного спасіння людей, явився не в своїй
Божественній славі, – інакше б Його Божественне світло
осліпило б усіх грішних людей, – але прийшов на землю,
прикривши Своє божество подобою людини. А тут, на
горі Преображення, Він показав Себе в сяйві тієї слави,
в якій він перебуває відвіку і в якій побачать його ті з
нас, хто своїм земним життям удостоїться цього. 

На горі Преображення, перед здивованими учнями,
Господь Ісус Христос на мить відкрив не лише Свою
славу, але й славу Царства Небесного, Єрусалима, в
якому Він зустріне душі своїх апостолів, коли вони
закінчать свій земний подвиг мученицькою смертю.
Коли апостоли побачили славу Спасителя та світло
Небесного града, вони пережили почуття невимовної
радості, з якої вигукнув апостол Петро: «Добре нам тут
бути!» Він не знайшов інших слів, щоб висловити
почуття, що сповнювало душу його та інших апостолів,
свідків Преображення. На цій горі Господь дав відчути
своїм учням те, що їх чекає в житті вічному. Всі ми
добре знаємо, що земне життя перейде в життя, яке не
має кінця. І в серці істинного учня Христового, якщо
ми живемо по Заповідях Божих, живе й передчуття
наших вічних благ і вічних радощів, які чекають істинних
дітей Божих в Небесному Царстві. Священна подія
Преображення Господнього нагадує нам усім про те,
що для того, щоб увійти в ту славу, яку Господь показав
на Фаворській горі і обіцяє своїм вірним дітям, ми
повинні преобразити свою душу. Ми повинні
обновлятися, відновлювати в собі спотворений гріхами
образ Божий, щоб він засяяв у кожному з нас до кінця
цього земного життя, за яким почнеться життя нове.
Господь створив першу людину за Своїм образом, який
складається з любові, милосердя, чистоти, терпіння,
смирення - всього того, чим Христос Сам прославив
Себе в дні земного життя. Ми вийшли чистими зі святої
купелі Хрещення. Але нашими пристрастями та гріхами
цей образ Божий постійно затьмарюється, вкривається
брудом нашого порочного життя. Тому ми повинні
обновляти його в собі протягом всього життя,
звільняючись від нечистоти і прикрашаючи душу
добрими справами. Нам необхідно оберігати всі входи,
через які гріх вповзає в наше серце: очі, коли вони
дивляться на те, що пробуджує гріховне почуття; вуха,
коли вони уважні до того, що розтліває нас; уста, коли
вони промовляють сварливі, наклепницькі слова. Гріх
входить через наші помисли. Він піднімається з дна душі,
коли ми даємо свободу нашим поганим схильностям.
Ми повинні бути охоронцями свого серця, тому що
гріх позбавляє нас радості відчувати в собі присутність
Господа. У день, коли Господь преобразився на Фаворі,
у сяйві нерукотворному показав славу Свою, ми
просимо, щоб Він освітив і наші душі світлом і
Божественною благодаттю, допоміг нам, грішним,
пройти земний шлях з гідністю і виконати наше
покликання – бути небесними громадянами Небесного
Єрусалима

Підготував митр. прот. Володимир Марцинів
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Сьогодні ми святкуємо день святих
славних і всехвальних апостолів Петра і
Павла. Церква особливим чином виділила
це свято, підкресливши його значення для
кожного з нас. Цьому дню передував
багатоденний піст.

Так в чому ж сенс настільки особливого,
незвичайного свята святих апостолів Петра і
Павла? Чому пам’ять про цих людей, що жили
дві тисячі років тому, так сильно впливає на
нашу душу і надихає на християнське життя?
Ким були цих двоє людей, що зробили великий
вплив на світову історію?

Апостол Петро,   якого до його зустрічі з
Христом звали Симоном, був простим
рибалкою, бідним, зовсім неграмотним. У
нього була дружина, можливо, були діти,
щодня він займався важкою працею,
заробляючи собі на прожиток. Але в його душі
жила полум’яна віра і страх Божий, які
дозволили йому за першим же словом
Спасителя залишити все: своє ремесло,
будинок, майно, навіть сім’ю, і піти за
Христом.

Зовсім іншою людиною був апостол Павло,
до свого навернення носив ім’я Савл. Він
походив із знатної родини, був родом з коліна
Веніаміна, мав почесне римське
громадянство, був найсуворішим виконавцем
юдейського закону – фарисеєм; його
виховував знаменитий законовчитель
Гамалиїл, авторитетний серед народу. Крім
того, Савл був чудово освічений і знав античну
мудрість, прекрасно знайомий з античною
культурою. У нього була велика влада: він мав
особливі повноваження від первосвященика
переслідувати християн і видавати їх на страту.
Однак все це він робив завдяки полум’яній
ревності до Бога, і тому, коли Сам Господь
Ісус Христос відкрився йому на шляху в
Дамаск, Савл з такою ж ревністю став на захист
Церкви і проповіді християнства.

Апостоли Петро і Павло понесли великі
труди і зазнали неймовірних страждань. Петро
проповідував з такою силою, що разом
навертав до Христа по три і навіть по п’ять
тисяч людей, зціляв безнадійно хворих, навіть
воскрешав померлих. Люди настільки
шанували його, що виносили хворих посеред
вулиці, щоб хоч тінь апостола Петра осінила
їх. Петро першим з апостолів був ув’язнений,
а потім переніс наругу і побої від юдеїв, але
тільки радів, що зазнав муки за Христа і
продовжував безбоязно проповідувати в
різних країнах. Неодноразово його кидали до
в’язниць, піддавали переслідуванням і побоям.
І після того, як апостол Петро навернув до
християнства двох дружин римського
імператора Нерона, Нерон звелів розіп’яти
його на хресті.

Апостол Павло здійснював безперестанні
подорожі для проповіді Євангелія. Під час своїх
подорожей він написав 14 послань, які, як каже
Іоан Золотоустий, захищають Вселенську
Церкву на зразок стіни, побудованої з
адаманту. Своєю мудрістю і красномовством
він навертав тисячі людей до Христа. Юдеї
неодноразово хотіли вбити апостола Павла.
Один раз побили камінням і побачили його

Покайтеся,
наблизилося бо Царство Небесне

(Мф. 3, 2)
Так взивав до народу, святий Пророк,

Предтеча і Хреститель Господній Іоан, пам’ять
якого Свята Церква святкує сьогодні. Кілька
разів в річному колі Церква Свята здійснює
пам’ять цього великого угодника Божого.
Вшануванню його пам’яті  присвячується
вівторок кожного тижня.

 Сьогодні ми прославляємо Різдво
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.
«Раніше неплідна нині Предтечу Христового
народжує, і він є здійсненням усякого
пророцтва, бо Кого пророки проповідували,
на Того Він у Йордані руку поклав, ставши
Божого Слова пророком, проповідником,
разом і Предтечею». (Кондак Різдва святого
Іоана Хрестителя). Явлення на світ праведника
завжди є великою милістю Божою до людей,
бо через молитви праведників стоїть і
тримається весь світ. А святий Іоан Хреститель
Господній є одним з найбільших праведників:
«Не було серед народжених жінками
більшого за Іоана Хрестителя», – за
свідченням Самого Господа нашого Ісуса
Христа.  (Мф. 11, 11).

І ось сьогодні, в день пам’яті святого
Предтечі Господнього ми звернемо увагу на
життя цього великого угодника Божого і
побачимо, яка воістину велика милість Божа
посилається людям в особі праведників. Із
Святого Євангелія ми дізнаємося, що вже саме
народження Предтечі Господнього було
незвичайним і супроводжувалося чудесами.
Святий Пророк народжується за словом
Архангела Гавриїла від батьків похилого віку:
Захарії і Єлизавети. Народжується Предтеча, і
священик Захарія звільняється від німоти,
якою був покараний за невірство.
Народжується Предтеча, і радіє Єлизавета, з
якої знімається докір за неплідність. Але
недовго святий младенець Іоан  втішався
милістю престарілих батьків. Батько його –
праведний Захарія – був убитий в храмі, а мати
– праведна Єлизавета, – сховавшись в горах,
щоб врятувати немовля від Іродових убивць,
також скоро померла. Як проходили дитячі
роки святого Іоана Хрестителя – нам
невідомо, так як в Святому Письмі на це не
має вказівок. «Не питай мене, – каже
святитель Іоан Золотоустий, – як Іоан під час
зими і під час спеки сонячної жив у пустелі,
особливо в незрілому віці». І відповідає: «Іоан
в пустелі жив, як на небі». Зміцнюючись
Божественною допомогою, дитя зростало і
міцніло духом, готуючись до великого
служіння – підготувати народ до прийняття
Месії – Спасителя світу.

На святкування ювілею в день пам’яті
Різдва Іоана Хрестителя прийшла велика
кількість людей, не тільки із Старого Самбора,
але із навколишніх сіл. Святкову Літургію у
каплиці Різдва Іоана Хрестителя м. Старий
Самбір очолив прот. Стефан Бандура на
прохання настоятеля прот. Іоана Білика,
Старосамбірського благочинного. Молились
за створення єдиної помісної православної
церкви, за воїнів, жертводавців, будівничих і
всіх парафіян. На запрошення прибули

СВЯТО У СЕЛІ ЛОПУШАНКА-ХОМИНА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

немов померлим, викинули за
місто. Потім понад сорок чоловік
поклялися не їсти і не пити, поки не
вб’ють  Павла. Але промислом
Божим він продовжував своє
служіння. На хворих покладалися
хустка й пояс, взяті у апостола
Павла, і у стражденних припи-
нялися хвороби, і злі духи виходили
з них. Апостол воскресив юнака,
який упав з третього поверху.

Нерон велів убити Павла мечем,
так як той був римським
громадянином. Обидва апостоли
загинули в один день, хоча і з
різницею в один рік, – 29 червня за
старим або 12 липня за новим
стилем.

***
У день свята в селі Лопушанка-

Хомина богослужіння очолив
благочинний прот. Іоан Білик на
прохання настоятеля храму прот.
Стефана Бандури. Молилась
велика кількість парафіян у цей
сонячний день літа. А також
звершували Літургію: прот.
Миколай Бухній, Самбірський
благочинний, прот. Ярослав Грица,
прот. Василь Федько, прот.

Володимир Бандура, прот. Василь Андрейків,
прот. Іван Білик, свящ. Василь Іваничко.

Наприкінці Богослужіння благочинний
подякував настоятелю за його труди у
винограднику Христовому, а також привітав
усіх присутніх  із святом Петра і Павла. У свою
чергу, зі словом подяки на адресу прот. Іоана
за візит та звершену Літургію звернувся
настоятель парафії. Богослужіння звершилось
уставним многоліттям.

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

Проповідь виголосив прот. Василь
Андрейків, який сказав: «Дав єси утвердження
Церкви Твоєї, Господи, Петрову твердість і
Павловий розум (співається в стихирі свята).
«Петрова твердість» – це мужність в
сповіданні віри і в стражданнях. Саме ім’я
«Петро», назване Господом, означає
«камінь», оскільки Петро визнав свого
Учителя Сином Божим. На камені цього
сповідання, цієї правої, православної віри в
Господа, Христос створив Церкву Свою.
«Павловий розум» – це та незвичайна
мудрість, яка ось уже дві тисячі років
привертає до Бога серця людей.

При такій великій кількості благодатних
дарів в апостолів Петра і Павла, звершені ними
чудеса, при одкровеннях, які тільки їм давав
Господь, вони зберігали глибоке смирення і
покаяння. Апостол Петро все своє життя
каявся в триразовому зреченні від свого
Учителя. І хоча Господь давно пробачив
Петру його гріх триразовим запитанням «Чи
любиш ти Мене?» Повернув йому
апостольське достоїнство, проте Петро ніколи
не міг забути своєї немочі. Є передання, що
кожен раз при співі півня апостол Петро гірко
плакав, згадуючи те, що сталося. Апостол
Петро,   який удостоївся бути присутнім на
Фаворі на Преображення Господа, який
своїми незліченними працями і
стражданнями за Христа довів свою повну
відданість Богу, – до кінця свого життя тримав
у пам’яті давно спокутувану провину.
Свідченням його гарячого покаяння є те, що
апостол Петро просив розіп’яти його не як
Христа, а вниз головою – як недостойного
учня.

Апостол Павло через своє незнання гонив
Церкву Христову, також усе життя каявся у
своєму юнацькому гріху. У своїх посланнях
він називає себе «нелюдом», найменшим з
апостолів і негідним взагалі так іменуватися.
Щоб нікому не бути тягарем, він, навіть
проповідуючи, заробляв собі на шматок хліба
будівництвом наметів.

Якщо ми не можемо досягти такої міцної
віри, як у апостола Петра, щоб ходити по воді
і воскрешати померлих, якщо ми не можемо
осягнути такої божественної мудрості, як у
апостола Павла, щоб навертати своїми
словами тисячі людей до Христа, то
постараємося наслідувати їх нелицемірне
покаяння і глибоке смирення.

прот. Іван Білик

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ З ЧАСУ БУДІВНИЦТВА
КАПЛИЦІ РІЗДВА ЧЕСНОГО СЛАВНОГО

ПРОРОКА І ПРЕДТЕЧІ ГОСПОДНЬОГО ІОАНА
У М. СТАРИЙ САМБІР

священики: прот. Володимир Бандура, прот.
Богдан Лернатович,  прот. Ігор Топорович,
прот. Іван Білик.

Наприкінці Літургії прот. Стефан Бандура
виголосив проповідь, в якій розкрив зміст
свята. У свою чергу, прот. Іоан Білик
подякував всім священикам за візит та
звершену Літургію, а також привітав усіх
парафіян із ювілеєм, і з днем Ангела всіх
іменинників. Богослужіння завершилось
уставним многоліттям. Пізніше було
звершено чин малого освячення води, де
були окроплені освяченою водою віряни м.
Старого Самбора.

За переказами старших парафіян каплиця
була збудована 1918 р. за пожертви вдів,
чоловіки яких загинули у Першій світовій війні.
Будували каплицю австрійські полонені.

Тридцять років він жив у пустелі, носячи
одяг з верблюжого волосу, і харчуючись
лише акридами і диким медом. Але ось
настав час, і святий Іоан залишає пустелю і
йде на береги Йордану. «Покайтеся, –
пролунав голос проповідника посту і
покаяння, – наблизилося бо Царство
Небесне». Закликом до покаяння і хрещення
в Йордані святий Іоан Хреститель готував
синів Ізраїлевих до прийняття Спасителя
світу. Стоячи на межі двох Завітів, він,
здається, нічого більше не бачив, крім двох
предметів – це людських гріхів, в яких потопав
світ, і Агнця Божого, Який взяв гріхи світу.
«Покайтеся, наблизилося бо Царство
Небесне», – волає він до народу. І цей заклик
до покаяння не залишився марним. З усіх
боків Іудеї став збиратись до нього народ,
прагнучи очиститись від гріхів і хреститися в
Йордані. Спасительне діло проповіді
покаяння, залишається дієвим і після
пришестя у світ Христа Спасителя. Адже і
Господь почав Свою спасенну проповідь
тими ж словами: «Покайтеся, наблизилося
бо Царство Небесне».

Покаяння і віра в Христа Спасителя – це
дві необхідні умови досягнення Царства
Небесного. Сльози покаяння – це
благодатний дощ, який омиває всяку
нечистоту душевну, і душу робить схильну
до сприйняття Божественної благодаті. Тому
заклик Предтечі до покаяння, заклик до
виправлення, очищення від гріхів є дієвим і
для нас. Святий Іоан Предтеча і нині волає до
нас, як колись волав до ізраїльського народу:
«Покайтеся, наблизилося бо Царство
Небесне», «Покайтеся .., створіть же плід,
достойний покаяння» (Мф. 3, 10).

Будемо ж, як можна частіше згадувати
пустелю Іоанову, постараємося завжди
носити в своїх серцях подвиги і світлий образ
святого Предтечі Господнього і будемо
молити його, щоб він і в нас, як колись в
народі юдейському, приготував шлях для
Спасителя. Очистьмо свої душі від гріхів, бо
таке благовоління Боже. У цьому нехай
допоможе нам Господь за молитвами
Пречистої Владичиці нашої Богородиці,
святого Предтечі і Хрестителя Господнього
Іоана і всіх святих, що стоять біля престолу
Божого і невпинно моляться за душі наші.

прот. Іван Білик
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29 липня у смт Івано-Франкове,
Яворівського благочиння, високо прео-
священний архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків у співслужінні митрополита
Чернівецького і Буковинського Даниїла
звершив таїнство Божественної літургії у день
храмового празника рівноапостольного
великого князя Володимира. У цей же день 70-
ти літній ювілей відзначав настоятель храму
прот. Володимир Дадак.

Владикам співслужили численне
духовенство Яворівського благочиння а також
духовенство із різних єпархій. Богослужіння
супроводжував милозвучний спів октету
«Орфей» та церковного хору.

У своїх проповідях митрополит Данило та
владика Яків відзначили надзвичайну
важливість цього свята, адже святий
рівноапостольний князь Володимир став
пастирем свого народу, охрестив Русь,
накреслив нові духовні цінності, визначив на
століття духовне зростання свого народу. В
особі князя поєднались і державна влада, і
відповідальність, і палка віра, і навіть
пастирське ставлення до людей.

Після завершення богослужіння з благословення Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета владика Яків нагородив
настоятеля храму прот. Володимира Дадака орденом Святителя
Миколая з нагоди 70-ти літнього ювілею. До привітань

28 липня 2018 року в м. Новий Калинів відбулося
величне Богослужіння, присвячене храмовому празнику
на честь святого рівноапостольного великого князя
Володимира і знаковій події – 1030-річчю хрещення Руси-
України. В ньому взяли участь 9 священиків на чолі з
єпархіальним благочинним Дрогобицько-Самбірської
єпархії, настоятелем церкви с. Луки о. Леонідом
Городиським.

Перед Богослужінням відбулося мале освячення води.
Після закінчення літургії відбувся хресний хід навколо
храму з окропленням віруючих освяченою водою та
помазанням святим єлеєм (мирування). На Службі Божій
разом з парафіянами молились депутат Львівської обласної
ради Олег Домчак та міський голова Богдан Юзвяк.
Відомий на Самбірщині журналіст, фотограф, колишній
головний редактор часопису «Голос Самбірщини» Ігор
Тиличко, подарував отцю Ярославу ювілейну медаль,
випущену ще до 1000-ліття Хрещення Руси.

Цього дня увечері на подвір’ї Новокалинівського НВК
розпочалось відзначення Дня міста Новий Калинів. Після
внесення Державного прапора та герба міста
військовослужбовцями військової частини, ведуча –
директор музичної школи Новокалинівської міської ради

ХРАМОВЕ СВЯТО ТА ДЕНЬ МІСТА
В НОВОМУ КАЛИНОВІ

Галина Баковська, озвучила: цьогорічне його
відзначення присвячене 18-й річниці утворення
територіальної громади, 13-й річниці набуття статусу
міста та третій річниці утворення об’єднаної
територіальної громади.

Слово було надано настоятелю храму святого
рівноапостольного великого князя Володимира УПЦ
КП о. Ярославу Фабіровському, який зазначив, що
святкування Дня міста відбувається в період
відзначення 1030-річчя хрещення Русі-України. З
прийняттям християнства Україна змінилася. Прийшло
розуміння, що через служіння ближньому – служимо
Господу. Отець Ярослав закликав присутніх до
молитви.

Після урочистої частини святковий концерт
розпочали вихованці Недільної парафіяльної школи
храму св. кн. Володимира м. Новий Калинів, які
приємно здивували присутніх цікавим виступом.

Святий рівноапостольний великий князю
Володимире, моли Боза на нас!

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

novkalynivotg.org/node/155

СВЯТКУВАННЯ З НАГОДИ ХРАМОВОГО СВЯТА
ТА 70-ТИ ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ПРОТ. ВОЛОДИМИРА ДАДАКА

У СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ

долучилися начальник управління у справах національностей
та релігій ЛОДА, керівники районної ради та адміністрації,
церковний комітет, церковний хор та дітки недільної школи.

Закінчилося Богослужінням святковим молебнем та
уставним многоліттям.

Прес-служба єпархії

ЦЕЙ ДЕНЬ
БЛАГОСЛОВЕННИЙ

БОГОМ

Шлюбного щастя атрибути:
Вінець, фата, рушник, кільця, –
Цього моменту не забути,
Найкращого в житті дня.

Цей день благословенний Богом,
Що на Землі Господь з’єднав,
Звів два серця в одну дорогу,
Під ноги рушник щастя і любові

їм поклав.

Несіть у вірність Божого
благословення,

Щоби Господь нащадкам
передав,

Благословив їх миром на
спасіння,

Дорогу вірності й любові
показав.

Долю не можна поміняти,
Доле моя, куди ішла,
У тебе було право вибирати.
Та ти гордині межу перейшла,
Не захотіла на ніщо міняти.

Тобі давали вибір у життя, –
Опіку і достаток.
Ти в виборі волю прийняла,
Для всіх красу, а для життя

остаток.

Смаку в остатку вибору нема,
Не можеш від гріха переконати –
Це гріх, біда – це зламане

життя,
Не маєш права долю передати.

Трудись, борись у поті чола,
Права нема нічого поміняти,
У гріх застрягла душа твоя

німа,
Із гордості не може розказати.

Не раз ти пожалієш долю ту,
Думками про хороше пригадаєш.
Та не змінити вже її в життю,
Її ще юним треба обирати.

Якщо бажають тебе у життя,
Просять у хату, треба поважати,
Бо це була би доля теж твоя,
І не потрібно на іншу міняти.

На цій дорозі побачите ви все,
Погоду, вітер, дощ, тривогу.
Найбільше щастя, що у вас

любов живе,
Дарує Вам зелену у життя

дорогу.

По цій дорозі йдіть усе життя,
Виховуйте здорове покоління.
Бога просіть за Матір і Отця,
Це Божий дар жити в любові

вміння.
 Ігор Брода,

 дяк храму Вознесіння
Господнього

 с. Ралівка Самбірського
благочиння
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З ЧИМ КНЯЗЬ

ПОВЕРНЕ В УКРАЇНУ

Купці з’їжджаються у Київ,
Ждуть Володимира князя.
З чим він поверне в Україну –
Жде Україна його вся.

Ранок на день благословляє,
Народ укрив берег Дніпра.
Князь з корабля з хрестом ступає,
На берег Києва Дніпра.

Він з Візантії хреста везе,
З ним Православна свита вся.
Хоругву по переду несе,
На ній Покрова Пресвята.

Князі українські хрестились,
Символом Віри і Хреста.
Йорданської води напились,
Із Йордану ріки Дніпра.

В Дніпрі Хрестив Князь Володимир,
Хрестилась Україна вся,
Петро Могила, Сагайдачний,
Кров’ю пролита та Земля.

За Україну її Волю,
Рвались у бій по берегах Дніпра.
За Православну йшли Гетьмани,
У Пляшів Війська Богдана.

Благословив Господь Миром,
Від Сяну до гирла Дніпра,
Вся Україна Православна
Віру єдину прийняла.

Благослови їх Боже миром,
Прийти до берегів Дніпра.
Одна Молитва, одна віра,
Вийшла із берегів Дніпра.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння Господнього

 с. Ралівка Самбірського благочиння

ПРОРОК  ІЛЛЯ

Слово пророка і волю Господню
Прийдеться сповнити усім:
Дорослим, багатим, маленьким чи бідним –
Про Бога я всім розповім.

Багато пророків нам тайни звіщали,
Чинили великі діла.
Народи до Бога не раз навертали,
Щоб слава Господня між нами була.

Одні приходили – із левом дружили,
Покірний лев був, як ягня.
А іншим ворони хліби приносили,
Щоб їжа була в них щодня.

Пророк Ілля небеса закриває –
Тож дощ не іде й не гримить.
Та по молитвах й проханнях він їх відкриває –
Й земля оживає за мить.

Такого пророка потрібно нам нині,
Щоб Небо закрив певний час.
Хай мир запанує у цілому світі,
Особливо, в державі у нас.

Щоби вогняна колісниця небесна
До Царства везла вояків.
Правиця Господня щоби покарала
Лукавих наших ворогів.

Щоб левові пащу закрити повсюди,
Щоб лев не ричав й не шумів.
А слово Господнє щоби присмиряло
Нещасних усіх дикунів.

Тож слово Господнє всім нині звістили –
І кожен з нас знає закон.
Ілля до нас прийде, між нами він буде,
Та й Бог нам подасть легіон.

Легіони ангелів і силу пророків –
Нехай охоронять наш край.
Потішить вдовицю, за бідних заступить
Поведе в небесний нас Рай.

Багато пророків земля зародила –
Згадати потрібно усіх:
Шевченко – народний, Степан – муж

державний,
Та нині нема, хоч на сміх.

Держава велика, народу багато –
Хоч греблю гати на весні.
Буває нас кличуть та все обіцяють,  –
Та це лиш буває у сні.

Відгукнися пророче, та будь поміж нами,
Нехай стрепенеться земля.
Хай бідна вдовиця обітре всі сльози –
Сміється й радіє маля.

04.06.2017

ПРЕОБРАЖЕННЯ
Вершина слів, життя й науки,
Сльозина й біль, що поруч йшли,
Зазнали стільки горя й муки,
У вічність всіх нас повели.

Кому невідоме це ім’я?
Та хто не знає ще й лиця?
Як важко буде йти у вічність
До переможного кінця.

Ісус пройшов усю дорогу,
Аж на гору Фавор зайшов,
Ученики на мить спинились –
Спочинок  сонний їх знайшов.

А там Ісус перемінився,
Вигляд лиця свого змінив,
Одежа стала біла-біла,
Тай голос Божий говорив:

«Це Син Мій любий одинокий,
Що з висоти небес зійшов.
Дорогу в вічність приготує,
Щоб кожен з вас сюди прийшов».

Ученики миттю злякались,
На землю впали долілиць.
Та й навіть глянути не сміли,
Щоб підвести своїх зіниць.

Петро краєчком ока глянув
Та й тихо мовив до Христа:
«Як добре нам усім тут бути,
Напевно тут земля свята».

Мойсей стояв з одного боку,
Ілля зайняв знов інший бік.
Вони з Ісусом розмовляли
Про життя майбутнє, блаженний вік.

Аж тут хмаринка наступила
Із висоти Ісус зійшов.
Видіння скоро закінчилось –
І сам Христос до них прийшов.

Скільки видінь Ісус дарує,
Скільки говорить добрих слів,
Щоб кожен слухав їх уважно,
А на кінець і зрозумів.

Одна нас жде в житті дорога,
І одна правда поміж нас.
Молитва, віра і побожність –
Благословення на всіх вас.

30.06.2017

УКРАЇНА – НЕНЬКА
Синьо-жовті прапорці
В Небо піднялися, –
Українці у цей день
За руки взялися.

Нас Сибіром не зламати,
Та не залякати.
Українці свою землю
Будуть все кохати.

Не один, а тисячі
Боролись в кожну днину,
Пам’ятаючи про землю
І свою родину.

Скільки впало безіменних –
Землю захищали,
Та вони найбільше в світі
Ім’я це кохали.

Україна – це майбутнє,
Це життя дитини,
Україна – це сьогодні,
Це щастя родини.

Спів пташини, цвіт калини,
Земля зеленіє.
І ця Мати із дитятком
Кожен день радіє.

А подяка, щире слово
Будуть все лунати,
За квітучу нашу землю
Богу шану дати.

Не одні пройдуть роки,
Хай кожен пам’ятає,
Хліб смачний хто споживає –
Землю цю кохає.

19.07.2018
о. Богдан Федак
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