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Господь, що живе на небесах, бажаючи
з’явитися на землі та з людьми пожити,
уготував спершу на ній місце поселення
слави своєї – Пречисту Матір свою: так
звичайно діють царі, коли хочуть прийти в
якесь місто, то готують передусім собі в
ньому палац для пробуття. А що палаци
земних царів зводяться премудрими
митцями із коштовних речей, на найвищому
місці, красніші й просторіші від інших
людських жител, так і в небесного Царя
слави палата творитися має. У Старому
Заповіті, коли захотів Бог жити у Єрусалимі,
збудував йому Соломон храм премудрим
митцем Хірамом, що був повен мистецтва, і
розуму, і знання, як робити будь-яке діло,
створив же з речей найдорожчих, від
виборного каміння з дерев добропахучих
кедра та кипариса, що їх привозили з Ливану,
і з чистого золота на найвищому місці, на
горі Морія. І найоздобнішим, бо створив
херувимів на стінах, дерева усілякі та квіти.
Мав же простір той храм такий, що не
тіснилося б у ньому й багато людей
ізраїльських, і прийшла в нього слава
Господня у вогні і в хмарі і, одначе
недостатній той храм був до вміщення в себе
невмістимого Бога: «Соломон збудував йому
дім. Але не в рукотворнім Всевишній живе...
Який мені дім ви збудуєте, – говорить
Господь, – або місце яке для мого
відпочинку?» Благозволив отож у початку
своєї благодаті, щоб нерукотворний
створився храм – пречиста,
преблагословенна Діва Марія. Яким же
митцем храм той створився – воістину
премудрим, бо самою премудрістю Божою,
як каже Писання: «Мудрість свій дім
збудувала», і все, що премудрістю Божою
твориться, є добре й досконале, а оскільки
палата слова Божого одуховленого створила
премудрість, що й сама про себе словами
Духа Святого мовить: «Господь сотворив
мене на початку путей своїх»; отже,
неможливо було, щоб при сотворенні
вкралася якась недосконалість чи гріховний
порок. Через це досконалому Богу –
досконалий храм, пресвітлому Царю –
пресвітла палата, пречесному і безскверному
Жениху – пречесну і безскверну світлицю,
непорочному Агнцеві непорочне твориться
поселення, чому є свідок вірний на небесах,
кажучи про неї: «Уся добра ти, подруго моя,
пороку нема в тобі». І святий Дамаскин каже:
«Вся – світлиця духу, вся – місто Боже,
благодатей море, вся – добро, вся – поблизу
Бога». Від яких-бо речей ця створилася
палата? Від найкоштовніших воістину, бо
ніби від каменя чесна з роду царського, від
Давида, який каменем, що був прообразом
каменя Христа, в пращу вкладеним, переміг
Голіята і ніби від дерев добро запахущих
кедра й кипариса, з архієрейського роду, що
приносить запахущі Богові жертви,
народилася Діва Богородиця. Батько її
святий праведний Йоаким був сином
Варпофира, що вів плем’я своє від Натана,
Давидового сина; мати ж її, свята праведна
Анна, дочкою була Маттана, ієрея з роду
Давидового сина, і була пречиста Діва по
батькові царського роду, по матері ж роду
архієрейського. Звідси, від найдорожчих
речей, від пречесних, кажу, родів
поставилася палата одушевлена Царю слави.
А що в Соломоновому храмі камінні й
дерев’яні будови велику честь мали від
чистого золота, бо ним були позолочені, так
і в Різдві Пречистої Богородиці
доброродство царське й архієрейське велике
пошанувалося цнотою святих її батьків, що
дорожча тисяч золота та срібла і чистіше є
багатоцінного каменя; усе чесне непорівняне
до неї, від цноти-бо батьків, які вище всякого
є доброродства, народилася свята Діва, про
що свідчить святий Дамаскин до святих
праведних богоотців кажучи так: «О
блаженне подружжя Йоакима та Анни,
воістину від плода черева непорочні
пізнаєтеся, за словами Господніми: «По їхніх

СЛОВО НА РІЗДВО
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

плодах ви пізнаєте їх». Як Богові було
добровгідно, і народженій від вас достойно,
управили своє життя, цнотливо і праведно
живучи, дівства скраб видали, Діву, кажу, ще
перед Різдвом Діву, в Різдві Діву і після Різдва
Діву, і завжди Діву єдину розумом, і душею,
і тілом завжди дівственну. Належить-бо, щоб
дівство від цноти народжене, плотськи
принеслося самому єдинородному Світлові.
Від пари найчесніших словесних горлиць,
Йоакиме й Анно, ви цнотливо дотримали
закону природи, більше природного
божественного сподобитеся, Діву-бо, Божу
Матір світу народите. Ви, доброчесно й
праведно в людському єстві поживши, вищу
ангелів і яка тепер ангелами володіє дочку
сотворите. О красні й солодкі душі! О крине
посеред терня, який від доброродного
царського кореня виріс! Тобою царство
священства збагатиться». Цими словами
святий Дамаскин явно показує, від яких
батьків Мати Божа народжена, із скількох
коштовних речей палату Царя небесного
збудовано.

На якому ж місці звелася ця одушевлена
палата? Воістину, на найвищому дається-бо
свідчення Церкви таке: справді вище всіх ти
є, Діво чиста, одначе висотою не місця, але
чеснот та Божих дарів. Місце ж, де
преблагословенна Діва народилася, було
містечко в землі Галілейській, назване
Назарет, що підлягало великому місту
Капернауму, неслазне й невгамоване, і
пожильці його зневажалися, як і про Христа
було речено: «Та хіба ж може бути з Назарету
що добре?». Господь же, що живе у високому
і смиренних доглядає, не в Капер-наумі, що
гординею до небес вознісся, але в
смиренному Назареті доброзволив
народитися пречистій своїй Матері, являючи:
«Що-бо високе в людей, те перед Богом
гидотна», а що від них неважиться і
принижується, те в нього високе та чесне. До
цього ж, хай від самого імені того Назарет
покаже висоту чеснот пречистої Діви, як і в
своєму Різдві Вифлеємовому, що значить
«дім хліба», а тайно утворилося те, що він є
хліб, який зійшов на оживлення й укріплення
людей: так і в Різдві своєї Матері пречистої
Назаретом високе з’являє, Назарет – бо
значить «квітна і священна, і відлучена від
земних, і вінчана, і стережена» – все те в
Пречистій Діві з’являється ясно: вона – бо є
цвіт, що проріс від сухого дерева неплідного
перестарілої утроби, який обновив висохле
єство наше. Цвіт неув’ядний, дівством
завжди цвіт – плід Христа Господа, єдине
проросле яблуко запашне. Вона є священна
благодаттю, що зійшла на неї, і отіненням

Святого Духа, і є всіх святих святіша, бо
народила всіх святих найсвятіше Слово. Вона
відлучена від земних грішних, бо гріха в
усьому житті своєму жодного не пізнала. Всі
з Давидом кажуть: «Бо беззаконня моє я
знаю, і гріх мій завжди передо мною», вона
єдина каже: «Без беззаконня я ходив та
чинив». Є бо вона справлення людей, не
тільки, що сама гріха не сотворила, але
грішників од діл гріховних відводить, як каже
до неї Церква: «Радуйся, що лихих
позбавляєш діл». Вона є вінчана славою та
честю: вінчана славою, бо від царського
кореня проросла. Вінчана честю, бо
пошанована архангельським Благовіщенням
та служінням. Вінчана славою як Матір Божа,
що ж бо славніше, як народити Бога. Вінчана
честю як завжди Діва – що ж бо чесніше є,
як після Різдва Дівою бути. Вінчана славою,
славніша серафимів, бо по серафимському
Бога полюбила. Вінчана честю, чесніша
херувимів, бо херувимів мудрістю та
пізнанням Божества перевисила, «а слава, і
честь, і мир усякому, хто чинить добре», –
каже апостол. І хто із земних добродіятель
ліпший, як пречиста Діва: всі заповіді
Господні зберегла, усю волю його учинила,
всіх слів його дотримала, всі словеса його і в
серці своєму сховала, всі милосердні діла
ближнім з’явила, тож достойно вінчана, як
усіх благ творителька. Є вона й тою, що
остерігалася: скарб цноти своєї так дбало
стерегла, що і ангелу не хотіла його ввірити;
побачивши-бо ангела, знітилася від слів його
і гадала, яке буде привітання. Що все це мало
бути у Пречистій Діві, Назарет назвою своєю
з’являє, і хто не скаже, що висока та палата
Христова, чеснотами і Божими дарами
вельми вивищена. Високий, бо від неба
дарувався, хоч і на землі від земнородних
народився. Від небес, бо, як дехто каже з
богомисельних, архангел Гавриїл
благословив Захарії Іванове, він же
благовістив Иоакиму та Анні зачаття
Пресвятої Богородиці, він і ім’я їй
преблагословенне від небес приніс, кажучи
до неплідної матері: «Анно, Анно, народиш
дочку преблагословенну, назвеш її ім’ям
Марія. Безсумнівно, назватися може містом
святим Єрусалимом Новим, «що сходив із
неба від Бога» і скинією Божою з людьми.
Висока Божа скинія, бо більше серафимів
вивисилася, народивши Царя Христа. О
висото, невисхідна для людських помислів!

Яка ж краса мисельної тої Христової
палати? Почуй того ж солодкомовного Івана
Дамаскина; що віщав про неї так: «Принесена
Богові, усіх цареві, ніби ризою золотою,
красою чеснот одягнена і благодаттю Духа

Святого оздоблена, її бо слава всередині, бо
як кожній жінці слава – чоловік, що ззовні
приходить, так Богородиці слава всередині,
тобто плід черева її». І знову-таки він: «О Діво
добро Богоблагодатна, церква Божа свята, яку
світоначальний Соломон духовно створив і
в ній мешкає, не золотом, не бездушним
камінням прикрашена, але замість золота
духом сяючи, замість каміння коштовного
багатопінний бісер Христа маючи». Таке
оздоблення тої палати набагато гарніше від
того, що було в Соломоновій церкві, в якій
подіб’я херувимів, дерев та квітів видно було
зображене. Але і в цій одушевленій церкві, в
пречистій Діві, херувимський бачиться образ:
херувимським-бо життям своїм не тільки з
херувимами зрівнялася, але перевисила. Коли
звичайно інших святих Церква зве
херувимами, співаючи: «Як вас назвемо:
херувими, бо на вас був спочив Христос», то
тим більше Діва Богородиця херувим є, в ній-
бо почивав Христос тілесно і на пречистих її
руках Бог сів ніби на престолі; престол тож
херувимський – Дівиця. Зобразилось у собі і
подіб’ям доброплідних дерев, створившись
духовно плодовитою «оливкою у Божому
домі» і фініком квітучим, через що садом
живоносним тепер називається, так співаючи
Церкві: «Від неплідного кореня сад
живоносний виростив нам Матір свою, як
чудо, Бог».

Усе це говориться про красу її духовну. Але
і тілесної не є позбавлена, як звідомлять
численні церковні вчителі, що у всьому
підсонні не було й не буде такої красної дівиці,
якою була Діва Богородиця. Коли побачив її
Діонисій Ареопагіт, Богом наректи хотів, коли
б не відав Бога, народженого від неї.
Божественна-бо благодать, що її повна була
всередині, сяяла від пресвітлого обличчя її.
Таку палату Цар небесний собі на землі
приготував, душею й тілом красну, «як невіста,
прикрашена для чоловіка свого». А також
простору, нутро її просторіше небес зробив,
бо вмістився у ній невмістимий Христос Бог.

Звичайно палати будуються просторі, що
можуть не тільки царя, але й безліч підлеглих
слуг, а також людей, що з усієї землі приходять
до царя, в собі вмістити. Просторе поселення
Слова, пречиста Діва, не тільки Богу Слова, як
царю, є простора, але і нам, рабам, що приходять
до Бога, в неї вселеного. Бога-бо в утробі, нас
же в своєму благоутроб’ї вміщує. Вибрана
посудина святий апостол Павло, благоутроб’ям
надихнутий, каже до своїх улюблених «Серце
наше розширене, у нас вам не тісно», але в кого
із святих, щоб умістити всіх, таке просторе
благоутроб’я може знайтися, як після Бога
Маріїне. Вміщається тут цнотливий, та й
грішному тут не тісно. Тут знайде своє місце той,
хто кається, і зневірений із непокаянним, адже
до Ноєвого ковчега не тільки чистим, але й
нечистим звірам не було заборонено ввійти для
притулку. В її благоутроб’ї усі скорботні,
ображені, голодні, странні, збентежені, хворі
вміщаються – не може бути немилосердною та,
утроба якої нам Бога породила. Царських палат
земних стереже численна озброєна сторожа і не
кожного у нього, хто хоче ввійти, пропускають,
але затримують і спитують чи безпечний, звідки
та й по що іде? Палата Христова одушевлена,
хоч і обставлена херувимами, і серафимами, і
незчисленними ангелів та всіх святих ликами,
одначе в двері її благоутробного милосердя
ввійти тому, хто хоче, ніхто не забороняє. Не
відштовхує сторожа, не проганяють вої і не
питають, по що іде, але безперешкодно з
молінням заходить і приймає дар до корисного
собі прохання. Хай стікаються отож до
благоутроб’я ті, що від неплідної утроби
народжені, даючи їй таке привітання: «Радуйся,
всенепорочна палато Царя всіх, радуйся
поселення Бога і Слова!» Йому ж із Отцем, і
Святим Духом, і тобі, дочці Отчій, матері
Синовій, нареченій Святого Духа, від нас,
тлінних, буде честь і слава навіки. Амінь.

Святитель
Димитрій Ростовський (Туптало)
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17 серпня 2015 р. у
єпархіальному управлінні
Дрогобицько-Самбірської
єпархії відбулися єпархі-
альні збори духовенства.
Серед присутніх (віком від
25 до 55 років) були ті, хто,
згідно з рішенням Синоду
Церкви від 8 липня 2015
року, зможуть виконувати
обов’язки військових
священиків (капеланів) у
підрозділах Збройних сил
України та Міністерства
внутрішніх справ України.

Збори очолив керуючий
єпархією – архиєпископ
Дрогобицький і Самбір-
ський Яків. На з’їзд прибув
співробітник Синодального

У прекрасний празник
Преображення Господа
нашого Ісуса Христа на горі
Фавор, який з давніх-давен
урочисто святкувала Церква,
завітало свято і у наш
бойківський край, на
Турківщину, у село Верхнє.
Зранку і дорослі, і малі, люди
похилого віку поспішали до
нашої (тепер маленької)
церковці.

Всі урочисті, піднесені,
радісні, усміхнені, з квітами
в руках, з вірою і великою
надією поспішали, щоб
зустріти високопреосвяще-
нішого владику Якова –
архієпископа Дрогобицького
і Самбірського.

Давно вже на обличчях
односельчан не було такої
радості. Від Різдва
Христового 2015 р. смуток і
біль огорнув наші серця. Не
стало нашої найдорожчої
святині. Але Господь не
відвернувся від своїх вірних.
Вселив в нас віру, додав сили,
щоб на місці, де колись
красувалася столітня церква,
збудувати новий храм. А
благословити місце під новий
храм приїхав до нас владика.

Збори духовенства
Дрогобицько-Самбірської єпархії

управління військового
духовенства протоієрей
Костянтин Лозінський –
доктор богословських наук,
завідувач кафедри Бого-слів’я,
благочинний храму Св. ап.

Іоанна Богослова м. Києва, який
розповів присутнім про
специфіку служіння священиків
у військових підрозділах ЗСУ у
зоні проведення АТО.

Прес-служба єпархії

Освячення наріжного каменю та
закладення капсули у с. Верхнє

І ось він – мудрий,
виважений, з посрібненими
скронями ступає на церковне
подвір’я із вітанням «Слава
Ісусу Христу». І відразу
повіяло теплом, любов’ю,
впевненістю в наших добрих
наміреннях. Владика бла-
гословляє діточок, які уро-
чисто дарують Йому хліб і
квіти. Вітають Його щирими,
сердечними словами.

Із вітанням до Владики
звертається настоятель
нашого храму о. Іван
Москаль. Він наголошує, що
в цей непростий час для нашої
країни, де людям нелегко,
парафіяни зробили багато вже
для будівництва нового
храму: оновлено фундамент,
придбано необхідні матеріали
(дерево, покрівлю) та
церковне начиння.

Владика вітає всіх
парафіян. Він впевнений, що
незабаром у селі знову буде
красуватися величний храм.

У ІV столітті свята Олена,
мати святого Констянтина
Великого, побудувала на горі
Фавор величаву церкву. Ця
церква стоїть і по нинішній
день, де моляться християни

з усього світу. Її видно з усіх
куточків Кани Галілейської. І
це знаменно, що саме у цей
день було закладено наріжний
камінь, закопано капсулу,
освячено місце нового храму.
З великою любов’ю,
теплотою, урочистістю цього
моменту Владика звершив це
священнодійство. Його слова
не залишили байдужим
жодного парафіянина.

Настоятель нашої церкви
о. Іван звернувся з словами
глибокої пошани і вдячності
до Владики. Дякував, що Він
знайшов час, приїхав, щоб
вселити в нас віру, надію,
любов. Щоб ми і надалі
єдналися навколо добрих
справ. Господь послав нам
таке випробовування і ми з
Його поміччю справимося з
ним. Парафіяни с. Верхнє
висловлюють велику
вдячність Владиці та зичуть
Йому міцного здоров’я на
довгі, щасливі літа.

Марія Лукачович,
парафіянка с. Верхнє,

директор Верхненського
НВК

 Наше невеличке село чекало на цю подію багато років. Як і всі
мої односельці, я з трепетом переступала поріг новозбудованого храму
і з надією в серці промовляла: «ще недовго,ще небагато, он як вправно
у нас все виходить.»

 І, нарешті, урочистий день настав. Освячення храму 2 серпня стало
справжнім святом, великою подією для всієї громади, що йшла до
цього дня довгих 24 роки . Місце під храм було освячене в далекому
1991 році 8 серпня єпископом Чернівецьким і Буковинським Данилом
(Ковальчуком).

 Незабутні емоції огортають кожного, хто з чистим серцем і
світлими думками приходить до святині. Мир і спокій, велич і радість
- суміш різних почуттів клубочком стискає горло: моє маленьке рідне
село дочекалося !

 Чудова архітектурна ідея відомого українського архітектора Петра
Сметани - церква у формі розгорнутої пелюстки хреста - ожила.
Пам’ятаю, ще дівчинкою бачила перші світлини проекту церкви і
захоплено думала, якою ж гарною вона буде, і ось тепер, я стою і
бачу це диво на власні очі. Любуюся чистим ликом святих, осяйною
позолотою іконостасу, дивовижним візерунком світильників.
Величним спокоєм дихає купол, а особливо тоді, як крізь маленькі
вітражі проникають сонячні промені... Тут людська душа і справді
може піднятись до неба.

 Піднесено і урочисто відбувся чин освячення храму, який здійснив
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський Яків (Макарчук). Потім у
новоосвяченій церкві відбулося перше Архиєрейське Богослужіння.

 Навіть наш сільський хор у цей день звучав по особливому велично
і радісно. Адже від церковного співу залежить стан душі і молитва
кожної людини. Тихе умиротворення було помітним на обличчях
жінок і чоловіків, бо Господь у цей день щедро пролив свою благодать
на всіх присутніх, і кожне серце було вислухане.

 Повчальну і актуальну проповідь по завершеню Богослуження
виголосив о. Ігор Пулик ,декан Дрогобицького деканату звертаючи
нашу увагу на те ,що в тяжкі для України часи ми спромоглися а
любові та єдності завершити розпочате діло,а Господь Благословив
цю велику працю ,бо для кожного села храм є найважливішим
місцем,його окрасою,осередком духу і сили,місцем,куди миряни
приходять ,аби розпрощатися із своїми бідами і труднощами ,аби в
любові і вдячності прославляти величні творіння Господа Творця.

 Надовго запам’ятаються парафіянам і прихожанам проникливі
слова Владики Якова про те, що людина приходить у цей світ, щоби
вдосконалюватись І своїми вчинками прославляти Господа Ісуса
Христа,

 «Вашим великим виявом любові віри стало освячення
новозбудованого храму. Хочеться вірити, що ніколи не заросте стежка
до святині. Адже світло храму стає світлом всередині кожної людини.
Любові, покори і терпіння вам, дорогі брати і сестри у Христі,
дотримання Божих заповідей і чеснот, Божого благословення всім
вашим родинам.»

О. Роман завжди був і є тим особливим священиком, слова якого,
як зерно, падають у кожну родючу душу. Мудрі впевнені очі, чітка
виважена мова, строгі і чисті слова - все це не залишало байдужим
жодне серце, і люди йшли, залишаючи хатню роботу, аби хоч якось
долучитись до будівництва. Хто чим міг тим прикрашав стіни святині:
совісною працею, щирою пожертвою, ревною молитвою. А о. Роман
ніколи не втомлювався повторювати слова, які Давали надію і віру
багатьом людям: «Храм—це всі Ви» — промовляв Він,залишаючись
назавжди у серці кожного парафіянина,чи то великого,чи малого отим
справжнім «світлом для світу».

Щасливий голос о. Романа з ноткою зворушливих сліз,розчулив
багатьох людей. Адже важкий тернистий шлях завжди веде лише до
зірок. Тепер ці зорі сяють у куточках його очей.

 Отець-настоятель щиро подякував Владиці Якову,собору
священиків,парафіянам,всім тим,хто прислужився до

 будівництва храму, за їхню щиру працю, пожертви та спільну
молитву на Славу Господа Отця. З любов’ю і трепетом  приймали
нагороди з рук Владики всі ті, хто своєю працею втілив найбільшу
мрію Ріпчиць.

 На завершення цього торжества громада на знак любові і вдячності
привітала свого настоятеля о.Романа і  подарувала йому цінний
подарунок Хрест з оздобами.

 Ісус Христос сказав «…і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою,-
і сили пекельні не переможуть її» (Мф.16,17- 18). Тож давайте у щирій
молитві і каятті підтримувати світлий, чистий вогонь любові наших
душ, давайте ревно  молитися за прощення гріхів,за здоров’я і
благополуччя,за мир і спокій нашої неньки України.Нехай світло
Христове і  сила Духа Святого перебуває посеред нас,бо ми справді
виходимо іншими з цього Божого Дому Істини і Любові.

Галина Кобільник

Відкриття Святодухівського
храму у с.Ріпчиці

Дрогобицького благочиння
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2 серпня, о 17.00 год. біля фігури
Матері Божої, що при в’їзді до
Мостиська зі сторони Львова, при
великій кількості вірян, відбулася
урочиста зустріч Образу Матері
Божої Неустанної Помочі із Риму. Це
одна із двох найвідоміших копій
найпоширенішої ікони Матері Божої,
що є практично в кожному домі,
зокрема, в нашій Галичині.

Як ми вже повідомляли, цей Образ
знаходився спочатку для поклоніння
у Львові, згодом на Городоччині, а
тепер, за сприянням нашого
народного депутата Ярослава
Дубневича, ікону привезли на
Мостищину. У нас ми зможемо
молитися до Матері Божої в храмах
району до 22 серпня.

10 священиків брали участь в
урочистій церемонії прибуття Образу

Ти почув, як єретики говорять: «Всі християни є священиками, і тому
особливі священики нам не потрібні. Тому що кожен хрещений у хрещенні
одержав священиче достоїнство. Отже, кожен християнин або християнка
можуть здійснювати священичі дії, які зараз чинять тільки рукоположені
священики!»

Знай, що це велика омана. У такому випадку можна було б сказати, що
всі християни – апостоли, але ми знаємо, що Господь наш обрав апостолами
особливих людей. Апостоли у свою чергу рукоположили спочатку
дияконів, потім священиків і єпископів або патріархів. Про це ясно
написано в Діяннях апостольських (див.: Діян. 6: 6; 14: 23) і в посланнях
святого апостола Павла (див.: 1 Тим. 3; 4: 14; 5: 17, 22; Тит. 1: 5). І святий
апостол Яків стверджує, що старійшинам церковним – пресвітерам Церкви
– дана влада робити священнодійства. Прочитай слова його Послання:  чи
хворий хто з вас, хай призве пресвітерів Церкви, і хай помоляться над
ним, помазавши його єлеєм в ім’я Господнє (Як. 5: 14). Як бачиш, таке
розпорядження Церкви було дано ще святими апостолами, щоб пресвітери,
які мають владу від Духа Святого, здійснювали таїнства Божі й керували
народом хрещеним і вели до спасіння. Слава Богу, це так! Бо, якби
Промислом Божим не було так установлено, тоді кожен міг би назватися
священиком і розкол християнства наступив би на самому початку.
Наступив би розкол і у вірі, і в церковному порядку; хіба корабель
церковний переборов би ці розколи всіх минулих дев’ятнадцяти століть,
подібних до дев’ятнадцяти бурхливих океанів?

І за законом Старого Завіту священиком міг бути не кожен, а лише той,
хто був поставлений і посвячений. Але й у ті часи з’являлися бунтівники,
які беззаконно простив ти свого друга, який тричі  привласнювали собі
владу здійснювати священичі обов’язки. Так ми читали про Корея, Дафана
й Авирона, які повстали проти Мойсея й Аарона, вигукуючи: всі святі, і
серед них Господь! чому ж ви ставите себе вище народу Господнього?
(Чис. 16:3). Але розгнівався на них Господь і жорстоко покарав їх, і
розкрила земля вуста свої й поглинула їх самих і домівки їхні, і провалилися
вони живими в пекло, і покрила їх земля (пор.: Чис. 16: 32-33).

Отже, ми бачимо, що обидва Завіти говорять про одне: нема волі Божої
на те, щоб всі віруючі були священиками. Але є одне достоїнство вище за
священиче, котре доступне всім вірним, якщо вони захочуть здобувати
його. Це – святість. Апостоли називають святими всіх справжніх християн.
Імена святих заносяться в календар і в Книгу вічного життя. Багатьом і
багатьом селянам, ремісникам відсутність земного священичого
достоїнства не перешкодило ввійти до списку святих Божих. А деяким
священикам-єретикам і розкольникам і священичий чин не допоміг
спастися від вічної погибелі.

Мир тобі й здоров’я від Господа.
Святитель Миколай Сербський

20 серпня у військовій каплиці Св. вмч. Димитрія Солунського
на території війської частини 7-го окремого Бреславльського полку
армійської ав іа ц ії ,  що ди сл окуєт ься у м .  Нови й  Кал ин ів
Самбірського району, відбулось поминання воїнів ЗС України, які
загинули на Сході України у зоні проведення АТО. Підполковник
(посмертно) Бірюк Олег Миколайович загинув разом з капітаном
Родіоновим Антоном Олександровичем 20 серпня 2014 року в
гелікоптері Мі-24, збитому терористами в районі смт. Георгіївка
Лутугинського району Луганської області. Молодший сержант Пазин
Тарас Іванович загинув в ніч на  25 серпня 2014 року в бою за
Іловайськ (Донецька область) в районі Кутейникове.

Солдати  Івкун  Васи ль Дмит р ович т а  Дремлюх В’ячеслав
Анатолійович загинули 29-го серпня 2014 р під час виходу з
«іловайського котла»  т.зв. «зеленим коридором» на дорозі в районі
с. Новокатеринівка. 2 вересня їхні тіла разом з 87 іншими загиблими
в «іловайському котлі» було привезено до запорізького моргу.
Упізнали їх бойові побратими та родичі. Солдат Беженар Дмитро (у
хрещенні Олександр) Олександрович загинув 6 вересня 2014 року
під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО. 
Лейтенант Руденко Сергій Миколайович загинув 24 березня 2015
року близько 14:00 в районі населених пунктів Винницькі Стави –
Гребінки  (Васи льківський  район  Київська  область)  п ід час
здійснення планового перельоту військового вертольоту Мі-24 з
міста Миргород Полтавської області в місто озерне Житомирської
області. Панахиду відслужив настоятель парафії св. рівноап. вел.
кн. Володимира УПЦ Київського Патріархату м. Новий Калинів
священик Ярослав Фабіровський.

Вічна пам’ять Героям України!
Прес-служба єпархії

У військовій частині
м. Новий Калинів пом’янули

загиблих воїнів АТО

Образ Матері Божої Неустанної
Помочі у Мостиськах

Матері Божої Неустанної Помочі до
Мостиськ. Біля фігури Матері Божої
вони відправили молебень. Потім
хресним ходом процесія
відправилася до церкви Святої
Покрови – одного з найстаріших
храмів в районі. Тут настоятель
церкви отець-декан Я. Качмар теж
відслужив зі священиками і вірянами
молебень до Матері Божої. Далі всі
охочі мали змогу поклонитися,
помолитися, звернутися зі своїми
проханнями до нашої Заступниці.
Невеликий старовинний храм не міг
одразу помістити всіх охочих…

Образ Матері Божої Неустанної
Помочі перебуватиме в храмах
Мостищини для поклоніння до 5
серпня, а потім в інших храмах
району.

Прот. Ярослав Гошко

Лист  148
одному опікунові, про священство
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ПОВЧАННЯ ПРО МОЛИТВУ
Бог любить Своє творіння, любить кожного з нас.

«І буду вам Отцем, і ви будете Моїми синами і
дочками», – говорить Господь Вседержитель (2 Кор.
6.18).

А тому ми так само, як і до свого рідного батька
чи рідної матері, можемо завжди, в будь-який час,
звертатися до Бога – до нашого Отця Небесного.
Звертанням нашим до Бога є молитва.

Отже,  молитва – це бесіда чи розмова наша з
Богом. Вона необхідна для нас  так само, як повітря
чи їжа. У нас усе від Бога і немає нічого свого: життя,

здібності, здоров’я,
їжа і все інше дається
нам Богом; «Без Бога
– ні до порога», –
каже українське
прислів’я.

Тому і в радості, і
в печалі, і коли нам
щось потрібно, ми
повинні звертатися
до Бога з молитвою.
А Господь добрий і
милостивий до нас; і
якщо від щирого
серця, з вірою і
ревністю будемо
просити його про
задоволення своїх
потреб, Він
неодмінно виконає
наші добрі бажання і
подасть усе, в чому
ми маємо потребу.

Сила молитви
віруючого христи-
янина настільки вели-
ка, що може творити
чудеса не тільки у
матеріальному світі
(напр., зцілення хво-
рого), але і в світі на-
багато вищому –
духовному.

Один із схимонахів
афонських розпові-
дав, що причиною

того, що він став монахом стала наступна подія.
«Одного разу, – говорить він, – я тяжко захворів і
зовсім знесилів. В такому стані я бачу, підходять до
мене два ангели і говорять: «Іди за нами». Я немов би
встав і пішов. Мені вони показали всі муки грішників
і, вказуючи на одну з мук, сказали: «ти будеш мучитися
тут, якщо не розкаєшся» в цей час один із ангелів
витягнув із полум’я грішника, чорного як вуглина, і
всього в кайданах. Ці кайдани із нього зняли, вимили
і, одягнувши світлу одежу, відвели до раю.  «За що
йому така милість?» – запитав я ангелів. – «Ця грішна
душа була відлучена від Бога за гріхи і вічно
страждала би в полум’ї; але рідні цього грішника,
котрі ще живуть, служили багато літургій і панахид
за нього, багато роздали милостині; саме через їхні
молитви Бог змилосердився над цією душею і повелів
звільнити її з пекла».

Щоб отримати бажане від Бога, необхідно
цілковито покластися на Його святу волю і терпляче
чекати, бо тільки один Господь знає, що і коли нам
дати, що для нас корисне, а що шкідливе.

Погано робить той, хто ліниво молиться: він
віддаляється від Бога, а Бог від нього.

Коли людина когось любить, вона прагне до
постійного спілкування з ним, чим утверджує і
примножує свою любов. Так само, спілкуючись з
Богом за допомогою молитви, людина
вдосконалюється в любові до Нього. Без молитви
людина перестає любити Бога, забуває про Нього і не
виконує свого призначення на землі, тобто чинить
гріх.

ПРАВОСЛАВНЕ ВИХОВАННЯ
У наш час дуже багато можна почути про кризу,

яку переживає сім’я. Особливо багато людей
нарікають на падіння авторитету батьків, на непослух
дітей, на неповагу до старших. Однак, такі  настрої
розмови у всі часи, у всіх країнах. І святий  Іоан
Золотоустий, великий  проповідник IV-го століття,
обговорює ці ж думки у своїх проповідях. Однак,
здається, сьогодні вирішення цієї споконвічної
проблеми ускладнює ще одна обставина –  конфлікт
між авторитетом віруючих батьків і авторитетом
школи, держави, суспільного середовища, тобто
оточуючого світу. Захистити дитину від згубного
впливу цього світу, навчити її правильно сприймати і
оцінювати все, що в ньому існує та відбувається, –
найперше і найважливіше завдання для батьків. Від
того, як це вдасться зробити, залежить дуже багато –
щасливе або нещасне майбутнє наших дітей. Якраз
тому в нашій битві проти духу світу цього, ми можемо
і повинні використовувати все найкраще, що може
запропонувати світ, щоб піти дальше цього
найкращого. Усе найкраще у світі, якщо нам вистачає
мудрості бачити це, вказує на Бога й Православ’я і
ми повинні цим користуватися…на славу Божу, на
щастя майбутнього…

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ДАЄ ПОВНЕ
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ.

Українська Православна Церква вернулася тепер
на національну путь у своїй праці, і ставить собі
завдання, як рідна мати, виховувати – глибоко
побожних, православних і національно свідомих
людей. І тому кожен, хто хоче стати правдивим

Кожен православний християнин знає, що священик в
церкві є особливим посередником між Богом та людьми,
але далеко не всі знають у чому полягає ця його особливість,
у порівнянні з іншими людьми.

Якщо поглянути на історію християнства, то побачимо,
що в день єврейської П’ятидесятниці, в рік Воскресіння
Христового, на апостолів зійшов Дух Святий у вигляді
вогненних язиків і наповнив їх
різноманітними благодатними
дарами. Пізніше апостоли, це
записано в книзі Дій Святих
Апостолів, через покладення рук
наділяли цією благодаттю інших
людей, яких возводили в сан дияконів,
священиків (пресвітерів) та єпископів.
Однак, тільки єпископи отримували
всю повноту благодатних дарів
Святого Духа,  що давало їм
можливість вже самим висвячувати
дияконів та священиків. Для висвяти
нового єпископа, згідно
Апостольських правил (правило 1),
необхідно щоб було два або три
єпископи.

Таїнство висвяти у священний сан
відбувається через покладення на
голову ставленика рук єпископа та
його молитву, і називається воно
Таїнством Священства. В ньому
священик отримує благодать
освячення, а також особливу допомогу
Божу для успішного виконання
священичих обов’язків.

Як святе Таїнство Хрещення залишає на душі знамення
Божого синівства, так і святе Таїнство Священства залишає
на душі священика знамення цього достоїнства, і це
знамення неможливо нічим стерти, – ані гріхами, ані, навіть,
відступленням від віри. Саме тому священиком, якщо навіть
він перебуває під смертним гріхом, – дійсно звершуються
всі Таїнства, в тому числі й Таїнство Сповіді, в котрому
відбувається відпущення гріхів та Таїнство Євхаристії, де
реально приноситься Пресвята Жертва Тіла і Крові Господа
нашого Ісуса Христа.

Проте, він повинен пам’ятати, що тяжко грішить, якщо в
стані смертного гріха наважується звершувати святі Тайни.
Але святі Тайни, які ним звершені, є дійсними. Чому? Бо
через гріхи священнослужитель не втрачає своєї влади.
Священик може бути злою і грішною людиною, але він
ніколи не перестає бути священиком.

Ось тому духовним обов’язком кожного християнина є
шанувати і слухати священика.

Церковний письменник Ґауме говорить про гідність
священика наступними словами: «Великий був перший
чоловік Адам, котрий як цар світу наказував усім звірам і
вони його слухали. Великий був Мойсей, що одним словом
розділив море, і сухою ногою між двома стінами води
перевів свій народ. Великий був Ісус Навин, який приказав
сонцю стояти на місці, і воно слухало його голосу. Великими
є царі земні, що наказують великому війську, бо від звуку їх
голосу дрижить земля. – Однак є хтось ще могутніший. Є
хтось такий,  що кожного дня може відчинити брами Неба і
сказати до Сина Предвічного Отця: «Зійди з небесного
Престолу». І на це слово сходить Син Божий з Неба, щоб
стати Жертвою в руках цього чоловіка. Хто цей чоловік, що
сильніший від царів, могутніший від ангелів, і навіть від
самої Пречистої Діви? – Цей чоловік – священик».

За часів св. Іоана Золотоустого, як і тепер, хоч і рідше,
були деякі християни, що замість того, щоб слухати слуг
Христових, проявляли до них зневагу та непослух. Таких
християн картав св. Іоан Золотоустий: «Невдячні, чи ви так
віддячуєте священикам за їх добро? Чи не через руки
священика ви відродилися у святому Хрещенні? Чи не
священик відпустив вам гріхи? Чи не священик приносить
за вас Жертву і чинить вас учасниками Тіла і Крові Христа?
Чи не священики вас учать, дітей ваших наставляють
Словом Божим, Царство Боже вам проповідують, за вас
моляться, відчиняють вам небо?»

прот. Володимир Марцинів

Достоїнство
священика

Сходинки духовної науки
українцем,  іде до Православної Церкви. Бо поза нею
таким він не стане. У католицтві, скажімо, він мусить
на перше місце ставити чужий Рим, а не рідний Київ.
А коли всі ті брати наші, котрі до жодної Церкви не
належать (а їх є багато), пристануть таки до своєї
Церкви Православної, вони тим помітно збільшать
творчу силу українського народу. Тепер вони байдужі
до Церкви, а тим самим байдужі до України, і на неї
не працюють, хоч і вдають, що це роблять.

Так само, багато українців розпливлося по різних
релігійних сектах, і тим самим стали байдужими до
України. Мати Україна, що на 95% православна, чекає
їх повернення до рідного дому, щоб спільними
силами, в єдності духу і Віри, працювати для
відродження своєї Батьківщини, своєї України.

Повновартісна людина – це тільки людина
церковна, перейнята Христовою наукою. У Церкві, і
тільки в ній, людина, знаходить найвищу школу, яка
робить її повноцінним членом своєї нації. У цьому
полягає віковічне значення Церкви.

А на чужині рідна Церква набирає ще більшого
значення, – вона душа наша, наше сумління, вона
наша Мати, що береже своїх дітей від загибелі. Кому
Церква не Мати, тому й Бог не Отець!

Жодна світська партія, жодна світська організація
не дасть тобі того, що дає тобі Православна Церква:
вона єдина спасає нас, даючи нам ідеї вічні, а також
виховуючи в нас національно свідомих українців,
усією душею й серцем своїм відданих Богові та
Україні.

ХТО КИДАЄ ПРАВОСЛАВНУ ВІРУ, ТОЙ
НИЩИТЬ УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ ТА ІСТОРІЮ.

Український народ пройшов тривалий і важкий
шлях свого становлення, в якому загартовувався його
православний дух. Тому безборонно ламати цей дух
не можна. Не можна, бо в цьому дусі відбилися
попередні довгі віки його життя, відбилася вся його
історія, як окремої нації.

Скажемо, коли б ми, українці, перемінили свою
тисячолітню Віру Православну на католицьку, то ми
відразу знищили б свою віковічну українську
традицію, свою культуру, цебто, – знищили б себе, як
окремий народ. І треба було б знову тисячу літ
страждань і поневірянь, бо нас, як зрадників і
відступників від своєї віковічної Віри, ніхто поважати
не став би.

Звичайно, ми могли б прийняти чужу нам віру,
поверхово залишивши в себе православні звичаї, але
тоді ми духовно мусили б перероджуватись,
витворюючи нову ідеологію – зрадницьку.

Кожна людина – то витвір своєї власної історії та
всього свого довгого минулого його народу.
Відірватися від усього того вона безкарно не може, –
хто покидає своє національне, а особливо Віру, той
засуджує себе й свої наступні покоління на довге
духовне поневіряння. Бо буде жити, як та овечка
заблудла.

Десять років Іван Франко, посварившись з
українцями, служив полякам. Але зжитися з ними не
міг, і мусів покинути їх. Треба вміти й добре знати,
як належить жити, хто не хоче втопитися в чужому
морі, яке оточує нас. Як жити на чужині, щоб таки
позостатися українцем, і то українцем «кровним»,
цебто правдивим.

Б О Г   І С Н У Є …
З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗУМУ.

Воістину, якщо усунути всі забобони, якщо надати
розуму можливість природної оцінки існуючого, чи
не підкаже Він нам буття сутності, яка  безмежно нас
переважає? Нехай розум збирає аргументи:

– щоб скласти розклад руху потягів необхідно
залучити до праці кількох інженерів, – і це тоді, коли
мова йде про врегулювання руху кількасот потягів;

– а періодичне повторення одних і тих же зоряних
явищ – розклад яких настільки точний, що затемнення
можуть бути передбачені за тисячу років наперед з
будь-яким ступенем точності, – чи ж не передбачає
воно щонайменше одного Інженера.

Грубо обтесаний кусочок кремнію, декілька
кольорових малюнків на стінах печери переконують
нас, що ми бачимо тут сліди праці доісторичної
людини; а крило метелика – так чітко та вишукано
розмальовано без будь-якого втручання людини, – чи
не заставить нас стверджувати, що воно створене
великим Художником?

Ока і крила метелика достатньо, щоб розчавити
безбожника.

(Дідро)
Розум необхідний людині, щоб пояснити світ; а

чи не потрібно розуму безмежно вищого для
виникнення світу?

Того, хто відкриває одну з таємниць природи,
вважають генієм. Але, якщо стільки розуму
проявляється в відкриттях, то чи не суперечить
здоровому глузду припускати, що для встановлення
настільки складних і гармонійних законів, не було
потрібно ніякого розуму.

(Лесетр)
Воістину, що ще повинен би був Бог винайти, щоб

ми погодились стверджувати Його існування? Вся
природа говорить нам про Нього, нам залишається
тільки уважно слухати її благу вість.

Звичайно, ми можемо закрити очі та перестати
думати; але цим ми не завадимо Богу існувати.

Куди б я не кинув оком, всюди мене оточує велич
Божа.

(Клодель)
Коли промінь сонця попадає в кімнату, він сам по

собі є невидимим; видимим є тільки танок пилюки в
повітрі, яка приймає та виявляє нам світло променя;
подібно до цього чисте світло творчої Думки
опосередковано проявляється в круговерті створених
речей.

прот. Володимир Марцинів,
настоятель храму Покрову Пресвятої

Богородиці
с. Росохач Сколівського благочиння
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2. Князь Володимир прийняв
Православіє.

Князь Володимир бачив ясно, що
мусить завести Грецьке Православіє і в
себе, бо воно було вже сильне в його
державі. Мусить, бо державні інтереси
наказували ближче єднатися зо сусідами
з Православною Візантією. І 988р. князь
Володимир офіційно охрестив Україну-
Русь в Православіє.

Віра, яка була занесена до нас ще до
князя Володимира, і яку Він офіційно
запровадив в Україні, була віра чисто
Грецька, Православна. Перший поділ
Церков стався за Патріарха Фотія (867р.)
і це в Україні добре знали, і тому свідомо
прийняли Православіє.

Про жодне Католицтво в Україні тоді
й мови не могло бути, вже Грецька Віра
міцно защепилась в Україні. Та князь
Володимир не був сліпий, щоб
приставати до на  той час слабого і
малокультурного Католицтва, яке було
вороже до Слов’янства, свідомо приняв
Православіє, як віру любу в Україні-Русі.

Греко-католики часом твердять, ніби
князь Володимир прийняв Католицтво.
Цього самі Папи ніколи не думали і
силою накидали Україні унію, а в кінці і
зробили це 1596р. (Берестейська Унія).

 Коли б за князя Володимира Великого
Україна прийняла Католицтво, тоді нащо
б Папа заводив Унію?

Наш Митрополит Київський і всієї
Руси Іларіон, славний письменник того
часу, у своїм творі «Слово про Закон і
Благодать» пише : «Вся страни, і гради, і
людіє чтуть і славлять коєгождо їх
учителя, іже научиша Православной
Віри», цебто : «усі землі, міста і народи
почитають свого учителя, що навчив їх
Православної Віри», а тому і ми
почитаємо Володимира. Це було
написано ще задовго до того, як Іларіон
став митрополитом 1051р., отже за 40 літ
по прийнятті Володимиром
Християнства. Митрополит Іларіон був
українцем, і він ясно свідчить, яку саме
віру прийняв князь Володимир:
Православну.

3. Православна віра стала в
Україні Всенародною.

І Православна віра скоро стала в
Україні вірою глибоко народною, бо вона
відповідала нашому східному духові.
Духовенство було освічене й своє
національне, міцно поєднане з своїм
народом, чому й Віра  і Церква стали,
свої, національні. Мовою Церкви була
т.зв. церковно-слов’янська мова, яку наш
народ добре розумів.

1953-1954р. в Римі видано латинською
мовою працю: «Dokumenta Pontificum
Romanorum historiam Ukrainae illustratia
(цебто: Документи римських
Первосвящеників, що висвітлюють
історію України )». Для цього видання
переглянули всі ватиканські документи, але
нічого не знайшли, що б  доводило, що
князь Володимир був католиком і в
католицтво охрестив Україну. У світлі
нововиданих ватиканських документів
стали просто казкою всякі католицькі
писання про католицтво князя Ізяслава
(1077р.), Данила Галицького та ін., жодних

Українська Православна Віра й Церква
(Продовження, початок в  №8

(27) за серпень місяць)

листів до Папи від них нема. Так, просили
вони в Папи військової допомоги, і тільки,
а Папи зараз переробили це на прохання
про католицтво. З часу видання цих
документів усі ці католицькі писання
втратили грунт.

4. Це Православна Віра створила
Українську культуру.

Грецький вплив на нашу Віру й
Церкву був дуже великий, великий був і
на нашу культуру. Але цей вплив не був
нам чужий, бо все запозичене єдналось
з своїм і перетворювалось в своє
національне. Так постали у нас різні
звичаї та обряди, — і всі вони витвір
головно Православної Церкви. І це
Православна Віра, і Церква створили нам
усю нашу українську національну
культуру, особливо духову. І все, що ми
маємо славного в своїй культурі, усе це
створила нам наша Православна Церква.
І багато в цій культурі того, що становить
віковічну славу нашої Православної
Церкви, а тим самим і українського
народу.

5. Православна Церква і
Українська історія злилися в одне.

Уся наша історія тісно пов’язана з
життям Православної Церкви. Вороги
наші, найбільше католики-поляки,
завжди хотіли знищити нам нашу
Православну Віру, щоб тим самим легше
знищити й український народ. Увесь час
вони мріяли, щоб через Католицтво чи
Унію винародовити український народ
на поляків. І немало в цьому вони
зробили, - перетягли на католицтво в
XVI-XVII в.в. багато з нашого боярства
та інтелігенції. І власне боротьба за свою
віру Православну, – це головне в нашій
українській історії за XIV-XVII віки, і
власне ця боротьба за Православіє
перетворила  український народ на
свідому націю.

6. Хто кидає Православну Віру,
той нищить Ураїнську культуру й

історію.
Це довгий шлях, як повстає дух

народній, у нашому випадку – дух
український, православний. І безборонно
ламати цього духа не можна. Не можна,
бо в цьому дусі відбилися попередні ловгі
віки його життя, відбилася вся його
історія, як члена окремої нації.

Скажемо, коли б ми, українці,
перемінили свою тисячолітню Віру
Православну на Католицьку, то ми відразу
знищили б свою віковічну українську
традицію, свою культуру, цебто, —
знищили б себе, як окрему націю. І треба
було б знову тисячеліття страждань і
поневірянь, бо нас, як зрадників і
відступників від своєї віковічної Віри,
ніхто поважати не став би.

Звичайно, ми могли б прийняти чужу
нам віру поверхово позоставляючи в себе
православні звичаї, але тоді ми духовно
мусіли б перероджуватись, витворюючи
нову ідеологію, – зрадницьку,
валенродівську.

Кожна людина – то витвір своєї
власної історії, усього свого довгого
минулого. Відірватися від усього того
вона безкарно не може, – хто покиине
своє національне, а особливо Віру, той
засуджує себе й свої наступні
поколінняна довге духовне поневіряння.
Бо буде жити, як та овечка заблудла.

Десять років Іван Франко,
посварившись з українцями, служив
полякам. Але зжитися з ними не міг, і
мусів покинути їх. Треба вміти й добре
знати, як належить жити, хто не хоче
втопитися в чужому морі, що оточує нас.
Як жити на чужині, щоб таки
позостатися українцем, і то українцем ,
«кровним’», цебто правдивим. І власне,
це Слово моє й призначене на те , щоб
ясно показати українцям правдиву
дорогу, якою нам належить іти, щоб
винародовитись, щоб позостатися
українцем, повновартісним сином свого
рідного народу.

7. Православна Церква дає повне
національне виховання.

Українська Православна Церква
вернулася тепер на національну путь у

своїй праці, і ставить собі завданням, як
рідна мати, виховувати в Церкві
повновартісних людей, – глибоко
побожних, чистоправославних і свідомих
національно. І тому кожен, хто хоче стати
правдивим українцем,  іде до
Православної Церкви. Бо поза
Православною Церквою таким він не
стане. У католицтві, скажемо, він мусить
на перше місце ставити чужий Рим, а не
рідний Київ. А коли всі ті брати наші, щодо
жодної Цервки не належать (а їх є багато),
пристануть таки до своєї Церкви
Православної, вони тим помітно
збільшать творчу силу українського
народу. Тепер вони байдужі до Церкви, а
тим самим байдужі до України, і на неї не
працюють,хоч і вдають, ніби працюють.

Так само багато українців розпливлося
по різних релігійних сектах, і тим самим
стали байдужими до України. Мати
Україна, що на 95% православна, чекає й
їх повернення до рідного дому, щоб
спільними силами, в єдності духа і Віри,
працювати для відродження своєї
Батьківщини, своєї України.

Повновартісна людина – це тільки
людина церковна, людина, вся перейнята
Христовою наукою. У Церкві, і тільки в
ній, людина, знаходить собі найвищу
школу, яка робить її повновартісним
членом своєї нації. У цьому віковічне
значення Церкви.

А на чужині рідна Церква набираєще
більшого значення, – вона душа наша,
наше сумління, вона наша Мати , що
береже своїх дітей від загибелі. Кому
Церква не Мати, тому й Бог не Отець!

І жодна світська партія, жодна світська
організація не дасть тобі того, що дає тобі
Православна Церква: вона єдина спасає
нас, даючи нам ідеї вічні, а також
виховуючи нас на повновартісних
українців, усією душею й серцем своїм
відданих Богові та Україні. Повне
пов’язання нашого найбільшого: Бог і
Україна, можливе тільки в Православії, і
тільки воно повне.

митрополит Іларіон (Огієнко)
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Усе  земне  жи тт я  і  служін ня  Ісуса  Х рист а є  н айви щи м п ри к лад ом  для
наслідування бо ж Він звершив найбільший подвиг – спасіння всього людства
від  гріха, від  вічної загибелі заради нас і нашого порятунку. Християнська
праведність ,  доброта,  жертовність  і свят іст ь ,  я к  стан  моральної  природи
хри ст и я н и н а  і  вла ст и во ст ей  й ого  о соб и ст ого  ж и т т я ,  з об ов ’ я з ан а  сво їм
походженням не тільки особистим зусиллям людини –  скільки   всеспасаючій
благодаті Божій. Що ж стосується виправдання людини перед Богом, то воно
здій снюєть ся  Богом за допомогою вп ливу н а люди ну благодаті  Божої ,  що
реально виявляється  в людині і через  людину,  але в той  же час вона не є
о со б и ст а  з а сл уг а  люд и н и ,  во н а  є  д а р  Б ож и й .  Т ак и м  ч и н ом  д об ро т а ,
жертовність, святісь –  це дія правди Божої, що і веде людину до спасіння при
допомозі благодаті Божої, а від людини потрібна лише віра в дію цієї благодаті
та засвоєння цих благодатних сил.  Доброта  і жертовність  не тільки можливі
д ля  л юд и н и ,  а ле  і  в ід п о в і д а ю т ь  са м і й  ід е ї  л юд и н и ,  ї ї  п оч ат ков ом у
призначенню, як образу Божому,  що природно прагне до свого прототипу, до
подоби Божої. Якщо в реальному земному житті такі чесноти не зд ійснюються
у вс ій  си л і  і  п ов н от і  –  т о  п ри ч и н ою  ц ь ого  с луж и т ь  г р іх ,  щ о  сп ов іщає
помилковий,  мінливий напрямок у розумінні сенсу життя  і з акриває  шлях
грішникові до правди Божої і до спілкування з Богом через свої діла і вчинки.
Тому, найголовнішим обов’язком кожного християнина є  боротьба з гріхом,
з і своїми пристрастями,  пороками і взагалі з і своїми недоліками.  Для того,
щоб вступити на шлях доброчесного життя і залишити колишній шлях гріха
необхідно не т ільки  усвідомити гріховний стан , але ще й  сприяти благодаті
Божій, що дається грішнику за заслугами Спасителя. Сама людина самотужки,
буд уч и  з в ’ я зан а  г р іховн и ми  уз ами ,  я к  раб  гр іха ,  н е мож е  н і  п оч ат и ,  н і
довершити свого спасіння. Господь, як Добрий Пастир, звертається до Свого
стада з безмежним милосердям та любов’ ю, звертається до усіх Своїх «овечок»
із  спасительним закликом: «Встань сплячий і воскресни з мертвих, і освятить
тебе Христос» (Еф. 5.14 ).

Благодать  Божа,  як  о соблива духовн а сила,  д іє  н а людину неви димо та
незбагненним чином,  але плоди благодаті, для тих котрі шукають її і з  радістю
приймають її, можуть бути  відчутні і видимі у нашому земному житті,  яке
має велику благотворну ц інність для  кожного із  нас,  і для  Бога. І благодать
Б ож а п ови н н а благотворн о  д ія т и  н а  вс і  д уховн і  і  т іле сн і  си ли  люди н и ,
збуджуючи в н ій  все б ільше і б ільше бажання до відродження для нового
благодатного та безцінного людського життя. Етичні роздуми на тему цінності
життя  людини з  самого початку супроводжували християнство.  Предметом
здійсню вани х розд умів та  оцінок є  д ії ,  в  як их  з наход ит ь  п ідт верд женн я
гідність людини як особи, або відчувається намагання підпорядкувати  життя
людини так званим вищим суспільним інтересам. Глибокі роздуми про людину,
в контексті християнської моралі,  приводять  до висновку,  що її  не можна
сприймати т ільки в матеріальних категоріях, тобто як надзвичайно складне
поєднання біологічних та фізичних функцій . В основі людської істоти лежить
духовне начало,  виявом якого є  розум,  самосвідомість,  внутрішня свобода і
я ка  вод ночас зумовлює ть ся  н ад природн им в ід ношенн ям  люд ин и до  Б ог а
Творця. Ці два виміри людської природи – тілесний і духовний не є  розділені
аж д о такої міри ,  що  треба було б  говорити про два  взаємно  протист авні
начала.  Людина у своїй  природі ц ілісна,  і настільки ,  що становить  собою
нероздільну духовно-тілесну єдність .  Психологія  і медичні науки говорять
тут п ро психо сомати чну єд ність ,  п лод ом яко ї є  усвідомлен ня особи стого
існування в конкретних формах власного т іла та її самореалізац ія  в цьому
тілі. Внутрішня єдність духовно-тілесної природи людини означає,  що тіло з
притаманними йому функціями є сталим елементом особи.  Не можна забувати
ніколи,  що життя людини –  це, насамперед , Божий дар,  того Хто є найбільшим
г аран т ом  ц інн о ст і люд сь кого  ж ит т я ,  а  ц інн іст ь  ж ит т я  кож но ї люд и ни ,  а
зокрема християнина, є  однією із центральних тем Божого Одкровення бо ж
«Він сам є Життя» (1 Ін. 5.11),  і веде людину до вічного життя у єднанні з
Отцем (2 Тим. 1.10 ). Усі аргументи цінності людського життя вказують на те,
що воно неоціненний дар наділений людині Богом з любов’ю і з  думкою про
обдаруванн я її  п овнотою жи тт я  у поєд нанн і з  Собою.  В ся  хри ст ия нська
традиція безумовно визнає повну належність людини Богові, а  життя людини,
як  конк ретн ої о соби,  вимагає  виз нання  його трансц енден тності с тосовно
жи тт я всіх інших ст вор ін ь .  Об ов’ язок п ік луван ня  про жит тя  люди ни і її
здоров’ я покладено на працівників медицини в усіх їхніх функціях.  Більше
т ого –  в ід  стану зд оров’ я  люди н и залежи т ь  не  т іль ки  я к ість  ї ї ф із ич но ї
активності, але у великій мірі і стан духовного, психологічного і морального
ж ит тя ,  що  є  б ез по серед німи  обов’ яз ками ти х людей,  котр і мают ь  пряме
відношення до людського життя . Донедавна одним із  найбільш дискусійних
п и т ан ь  було  п и т ан н я  п ро  т ерап евт и ч н е  л ікуван н я  шля хом  х ірург іч н ого
вт руч а н н я ,  п ов ’ я з а н е  з  в и д ал ен н я м  ор г а н і в  т а  п ро  а вт о  аб о
гомот рансплан таці ї.  Тут  моральн а проблемати ка  п ов ’ я зуєт ься  з  ет ич ною
вартістю таких д ій, що втручаються  в природну будову людського організму
або пошкоджують його інтегральність  (ц ілісн ість) . У контексті жертвування
соб ою  і  в  кон тексті  обговорюван их  вище меди чн их  д ій  мож е ви ни кн ут и
питання: чи існує обов’язок п іддавати  себе серйозним втручанням медиків?
В ід п о в і д ь  н а  т а ке  з ап и т ан н я  п от р і б н о  шукат и  у  з а г ал ь н о- мо ра ль н и х
п ри н ц ип ах ,  я к і  виз н ач аю т ь  обов ’ я з ок  п іклуван н я  п ро ж и т т я  і  здоров’ я
особистості.  Проблема меж морального обов’язку жертвуванням людським
здоров’ ям і життям з  особливою гостротою виникає у так  званих межових
сит уація х ,  т ут  має т ь ся  н а уваз і  мораль н ий  асп ек т реан імац ійн и х  д ій  т а
інт енсивної т ерапі ї.  Ск ладність  мораль ної п роблематик и,  пов’ язаних з  їх
застосуванням,  полягає  в тому,  що з одного боку д ії справді здатні рятувати
згасаюче життя,  а з  другого можуть  продовжувати  агонію людини,  штучно
підтримувати  вегетативні функції її організму і тим самим у не природній
спосіб  затримувати  смерть,  примножуючи страждання.  Потрібно підкреслити,
що в межових ситуаціях для  здоров’ я і життя людини, яка вірує , чи  то в ролі
пацієнта, чи лікаря, повинна усвідомити, що смерть –  це не неминучий фінал
земного життя,  але смерть не означає остаточного кінця її існування, адже ж
є  переходом до нового,  вічного життя ,  тому не порушує вимог морального
порядку і той  хто приймає долю такою як вона є,  жертвує усім земним для
придбання чогось вічного,  небесного і святого. Але таку пожертву життям не
слід  ототожнювати  з евтаназ ією,  тому,  що смерть  дійсно кладе край нашій

Добрий пастир в контексті
християнської жертовності

земній мандрівці, але водночас вона відкриває шлях до безсмертного життя.
У деяких сферах суспільства багато дискутують над проблемою так званого
«п ожерт вуван н я » власн и м ж и т т я м ( самог уб ст вом)  вч ин ен ого  із  п о свя т и
чомусь , з  любов’ю або за ради тих цінностей, які н ібито є вищі за саме життя
( само спаленн я ,  голод уванн я,  т а  інше .) .  У  т ак их  ви пад ках,  хоча  людська
самовідданість  (жертва) справжнім моральним ц інностям викликає повагу, все
ж таки  сам факт, якщо його сприйняти об’єктивно, треба оцінити , з  причин
моральних, як морально-негативний. Також серйозною загрозою для життя
люди ни в плані пож ертви  ним є  б іомедич ні маніпуляції ,  як і можуть  мати
найрізноманітніші форми і найрізноманітнішу мету.  Дуже різні  форми і цілі
мають також безпосередні дослідження на людині,  а крім того прагнення все
повніше пізнати закони розвитку людини і закони  які керують цим розвитком
(зокрема ще до народження людини),  вони можуть бути морально добрими,  а
т акож  п ог ан и м и  т о б т о  ам ор ал ь н и м и .  Мо ра ль н и й  ха ра к т ер  б уд ь - я ког о
експ ери мен т у ви маг ає  ще  й  з б ереж ен н я  п овн ого  вн ут р ішн ь ого  п оря д ку
проведення, але в будь-якому випадку не можна допускати такі експерименти,
я к і  б ез п о се ре д н ь о  з ач іп ал и  б  г і д н і ст ь  о с іб ,  що  б ер ут ь  в  н и х  уч ас т ь ,
порушували б їх цілісність,  безповоротно нищили їхнє життя або створювали
б непропорційно великий ризик у досягненні позитивних результатів. Звідси
логічно випливає ,  що неможливі експерименти  в яких важко передбачити
наслідки  та ризик з  ними,  пов’ язані і це п ідтверджує  світове Об’ єднання
лікарів. Всі ц і дії та ситуації можуть  бути осудженні  самим призначенням і
покликан ням  люд ин и.  Ад же  хвороб а т іла  –  саме  є  ти м добротн им ч асом
звернення до свого серця, до Бога,  а  з  оздоровленням ця можливість  знову
відходить в безкінечну даль . Хвороба це школа смирення де д ійсно можна
п об ач ит и  свою  н еміч ,  б ез порад ність ,  б ід ніст ь  і  д уховн у сл іпоту та  інші
недоліки .

Інколи життя складається так,  що людина дуже рано починає розуміти для
чого вона покликана, тоді людина стає тою, котрою вона хотіла бути,  а щоб
знати правильний шлях перш за все потрібно пам’ятати «від  Господа шляхи
людські виходять».  Життя д ійсно набирає  великої ц інності та достойності
тоді,  коли  його прожити так  як  угодно Богові,  Його святій  волі.  Для того,
щоб знайти  істинно своє призвання і покликання, потрібно вчитися працювати
над собою, бо без клопіткої праці неможливо досягнути висот досконалості в
н іякому д ілі.

Правдиве духовне життя  –  це найперше лад душевний,  це чесна відкритість,
свобода,  постійна душевна свіжість ,  чист а духовна  альтруїстична і н ічим
необмежена любов до Бога і до людини,  а там де немає  такої любові потрібне
місійне виправлення без любовного стану, бо у кого немає любові, той не знає
Бога і не вміє  він  жити тому,  що  Бог – це правдиве життя,  а людина з  своїм
серцем –  це богоносець . По своїй  природі людина повинна бути постійним
рогоносцем, бо вона з природи має на Нього місце в своїй душі і серці, тому
повне християнське жертовне життя людини є тільки в безнастанному єднанні
з  Богом.  Це реалізовує  наша християнська люб ов до Бога і люди ни,  так  і
Господа треба любити безнастанно,  Його треба носити в своїй душі постійно,
бо тільки тоді життя християнина стане повним незважаючи навіть на всякі
життєві негаразди і труднощі.

Християнська жертовність – це саме життя,  це наша духовна живучість, як
говорить Христос: «Я дорога, правда і життя» (Ін. 14.6 ) і знову Він каже: «Я
правдива виноградина .. ., а  ви гілки Мої» (Ін. 15.1 -5).  Даючи свої настанови,
Господь  говорить  до нас: «По правді кажу вам: хто не входить  дверима,  а
перелазить деінде –  той  злодій і розбійник» (Ін . 10 .1-3 ). Це говорить  Ісус в
посиланні на те, що багато приходили, приходять  і будуть приходити до нас
вчителів і провидців неправдивого християнського жертовного життя, будуть
вчити як жити,  а самі не «живуть» бо входять не через  двері тобто «Правду»,
а через оману і пітьму тому, що «розбійники і злодії».  Сам Христос нам каже:
«Я двері вівцям, а  всі інші хто до мене приходили – це злодії і розбійники і
вівц і не слухали їх» (Ін .  10 .  6 -8 ) .  Для нас усіх називаючи себе «дверима»
Господь називає  розбійниками всіх хто приходив перед Ним, адже всі інші
злодії приходили: «щоб красти , вбивати і нищити, Я прийшов» – каже Господь
–   «щоб ви мали життя .. .» ( Ін. 10.10).

«Правидне життя» –  ось  що є  ідеалом християнської жертовності тобто
наслідування Ісуса Христа як «Пастиря Доброго», але і пастир у свою чергу є
служителем і своєрідним провідником в цьому правдивому житті так, як тільки
Йому врученні благодатні засоби для підтримання духовного життя і Господь
дарував їх нам. Говорить Христос «Я – Пастир Добрий ! Пастир добрий кладе
життя своє за вівці ..., а наймит утікає і не дбає про вівці ...» (Ін. 10. 11-13).
Цим Господь дає гарний приклад, бо розмова про язичників, яких Своєю смертю
мав закликати  в Своє  Царство Христос,  є тим прикладом для наслідування
кожній людині тому, що добрий пастир повинен пасти не добрих овечок, але й
закликати  до Свого спасительного стада і інших,  але не т ільки  християн,
п овин ен  т урбувати ся  н е т ільк и  за  п раведн ик ів ,  але  і  з а гр ішни ків.  Тому
християнство,  християнське жертовне життя, духовне життя в Христі – це в
своїй сфері боголюдська динамічність, так звана боголюдська «синергія», яка
коли основується і розбуджується, і розвивається в свою живучу силу – вона
не спиняється ніколи! Бо християнське життя –  це життя в Христі, а Христос –
вічний Бог і Життя Вічне, тому і християнство – це правдиве, духовне і жертовне
життя.  Християнство повне життєвого сенсу,  бо воно в життєвій істоті – це
очоловічений Бог, Господь наш Ісус Христос, Він є єдиним началом, змістом і
заключенням тієї системи життя, яку ми називаємо християнським православієм
або життям.  Христос став Головою ціє ї системи разом з і Своєю любов’ ю,
милосердям до нас, змінивши закам’янілий на той час старозавітній закон, не
скасовуючи його, але доповнюючи. І хто прийняв Христа і полюбив Його всім
серцем своїм  і всією силою душі своєї, той воістину достойний називати себе
християнином в будь-якому контексті, достойний наслідувати приклад «Доброго
Пастиря» самого Христа Спасителя. Бо Він є метою нашого життя і «як та гілка
не може зародити плоду сама із себе, коли не позостанеться на виноградині,
так і ми не зможемо нічого, коли не перебуватимемо у Христі Ісусі» (Ін. 15. 5).
Тут нам потрібно зрозуміти те, що всякі успіхи  і досягнення у духовному і
земному житті стануть можливі тоді коли людина, чи громада людей, будуть
трудитися в Ім’ я Ісуса Христа,  бо ж  без  Христа вдач і не буде,  знає  кожен
християнин.

прот.  Володимир Марцинів,
настоят ель храму Покрову Пресвятої Богородиці

с.  Росохач Сколівського благочиння

(Продовження, початок у №8(28)
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В рамках парафіяльної програми «Святими
місцями України» в черговий раз відвідав зі своїми
парафіянами 8 серпня Кременеччину. Насамперед,
поклонилися тимчасово окупованим яничарами-
українцями та шовіністами-московитами
українським святиням: Почаївській чудотворній
іконі Богоматері, ЇЇ стопі, препп. Іову та Амфілохію.

Далі вирушили до колишнього маєтку Анни
Гойської, де діє Свято-Юріївський монастир УПЦ
КП. Разом із намісником ігуменом Полікарпом
відслужили молебень до Божої Матері. Молитовно
співали паломники. Відрадно, що всі відчули дух
українського Православ’я, зокрема в особі ігумена
Полікарпа: духовність, молитовність, ввічливість,
інтелігентність. Те, чого бракує духовним особам
в російському Православ’ї, де домінує грубіянство,
зарозумілість, лицемірство та ін.

Жаль, що від попереднього відвідання
монастиря (2013) я не побачив загально-
церковного та єпархіального зацікавлення в його
розбудові. А потрібно! 

На Божій горі відспівали молебень у Свято-
Троїцькому храмі УПЦ КП. Побожний, привітний,
ерудований настоятель храму прот. Василь Дідик,
чого не можу сказати про священнослужителів

Спаси, Господи, людей твоїх і благослови
насліддя Твоє,  перемогу українському народові
на супротивників подай  і Хрестом Твоїм
охороняй нас – оселю Твою.

Уже понад три місяці триває зовнішня
реконструкція храму Різдва Пресвятої Богородиці
(1877 р.) с. Глинець на Яворівщині за фінансової
підтримки родини Герегів (Галини, Володимира
та Тетяни). Зокрема, заміна куполів, перекриття
даху новою бляхою, обшиття стін дерев’яною
вагонкою та ін.

З благословення настоятеля парафії митр. прот.
Михайла Цебенка організаційними  роботами
займається Богдан Поврозник. У поточних
роботах йому допомагає Сергій Панькевич.

 Після літургії, 14 серпня, в день Винесення
чесних древ Животворчого Хреста
Господнього та пам’яті мучеників Маккавеїв,
прот. Михайло Цебенко звершив чин освячення
нових хрестів.

Наступного дня, опівдні, близько 12 год., під
спів тропаря «Спаси Господи ...» та передзвін
церковних дзвонів хрест встановили на
центральний купол.

   Андрій Цебенко

Незвичайне і величне свято Преображення
Господа нашого Ісуса Христа. Це одне з
дванадцяти найбільших свят у християнстві, яке
святкується 19 серпня і встановлене на честь
об’явлення Божественної сили Христа Спасителя
Своїм ученикам на горі Фавор. «Преображення»,
яке прекрасне і славне слово, воно передає
дивовижний стан душі і тіла. Стан зміни, любові
та надії на життя вічне у Царстві Небесному. Цей
дивовижний стан відчули і парафіяни с.
Бусовисько, які цього дня святкують престольне
свято.

На запрошення настоятеля храму у цей
святковий день прибули священики,  щоб
розділити радість цього свята і прославити Бога
Творця за Його Небесну ласку. Богослужіння
очолив митр. прот. Олександр Швець, йому
співслужили митр. прот. Василій Нацулич, митр.
прот. Миколай Юзич, митр. прот. Стефан
Бандура, митр. прот. Володимир Бандура, митр.
прот. Роман Шак, прот. Ігор Дудик, свящ. Іван
Білик, свящ. Іван Федак. Після Євангельського
читання свящ. Іван Федак звернувся до вірян з
повчальним словом, де розкрив зміст та значення
свята. А також зазначив, що Преображення
Господнє – це явлення Царства Божого на землі,
явлення великої благодаті Божої. Ми повинні
шукати цю благодать, просвітлювати та
насичувати Фаворським світлом свої душі і в
покаянні підійматися з долини гріха і йти на
вершину гори де з’єднавшись з Христом ми
відчули у собі присутність Божественного світла,
і тоді серце наповниться небесною радістю, як
це було з апостолами на Фаворі. Наприкінці
богослужіння з вітальним словом до присутніх
звернувся  митр. прот. Олександр Швець і
побажав усім міцного здоров’я, радості, любові
та духовного зростання. У свою чергу настоятель
храму подякував усім священикам, які прибули
на празник і побажав їм, щоб Благодать Божа
завжди перебувала з ними у нелегкому труді, а
Всемилостивий Господь обдарував міцним
здоров’ям та довголіттям. А також отець Іван
звернувся до парафіян і привітав усіх з
престольним святом. Після Літургії було
звершено чин малого освячення води, на яке
прибув старосамбірський благочинний митр.
прот Іоан Білик і очолив священнодійство, а
також за давнім звичаєм Церкви було освячено
плоди, які вірні принесли до святого храму.

Фаворське чудо, передане апостолами Церкві,
і піднесене Нею на таку висоту на якій не
можливо не прозріти. Слава Божого
Преображення відкрилася апостолам настільки,
наскільки може осягнути розум і побачити око
людини. Для неї не має нічого яснішого від
сонця, нічого дорожчого за світло, тому лице
Спасителя засяяло як сонце, а Його одежа стала
сліпучою, як сніг. Скільки таємничого, величного
і божественного у цій події. Через Своїх учнів і
апостолів Ісус явив людям Свою божественну
славу та благодать, відкрив світло істини,
утвердив віру, подав надію та заповів любов, щоб
кожен хто вірує в Нього міг викликнути
«Світлодавче Христе Боже наш слава Тобі».

Дмитро Гурин,
студент ВПБА

ПОЧАЇВ - ВІРЛЯ - БОЖА ГОРА -
ДЖЕРЕЛО СВ. АННИ

УПЦ МП, які теж мають неподалік храм.
Завершили паломництво у купелі св. Анни при
жіночому монастирі Московського патріархату.

Чи маємо відвідувати ці окуповані святині? Так.
Це наша земля і наші святині. ОДНАКО: 

1. Наші священики, котрі їдуть з паломниками,
мають бути у священ ич их одеж ах  і
декларувати себе представниками УПЦ КП
( з досвіду кажу – таких поважають, а не тих,
котрі ховаються під світськими костюмами).

2. Жодної копійки не залишайте в Лаврі і
ін ши х окупова ни х свя ти нях .  Т іль ки
молитву. 

3. Всі пожертви залишайте в монастирі у
Вірлі та в нашому храмі на Божій горі. 

4. Якщо виникнуть суперечки (хоча вони
тепер стараються їх уникати) аргументовано
та ввічливо доведіть яничарам чиї вони діти.
Заступайтеся одне за одного, якщо чуєте
агресію стосовно інших. Пам’ятайте слова
нашого патріарха Філарета – «Українці, не
ворогуйте між собою, бо будете рабами».

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

ОСВЯЧЕННЯ НОВИХ
ХРЕСТІВ НА КУПОЛИ

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО
У С. БУСОВИСЬКО

СТАРОСАМБІРСЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ
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В останню неділю літа, 30
серпня, діти, батьки та вчителі
недільної школи «Чадо Боже»
селища Підбуж, а також
настоятель храму собору Св.
Йоана Хрестителя о. Іоан
Альмес здійснили молитовну
поїздку в невелике сусіднє
гірське село Смільна на
Дрогобиччині. На пагорбах, де
стоїть храм Воздвиження
Чесного Хреста (1905 р.),
настоятель церкви о. Миколай
Малий разом зі своїми
парафіянами привітно зустрів
паломників з Підбужа.

Підбужани разом з жителями
с. Смільна та своїми парохами
спільно молились. В молебні до
Богородиці вони дякували
Господу та Пречистій Діві Марії
за постійну опіку, просили миру,
спокою та благословення для
України, родин та сімей. Опісля
о. Миколай звернувся з
проповіддю, поблагословив
дітей та подарував їм на
молитовну згадку ікони.
Зрештою на церковному подвір’ї
отець провів цікаву екскурсію
про історію села та храму. Всі
бажаючі мали можливість
оглянути вже нову архітектурну

8-9 серпня 2015 р. учні старшої групи Підбузької
недільної школи «Чадо Боже» з Божою допомогою та
благословення митр. прот. Іоана Альмеса відвідали
Манявський Скит.

«Український Афон» – православний чоловічий монастир
у Маняві, визначний осередок духовності, культури й
мистецтва України. Скит розташований у міжгір’ї Карпат і
подібний своїм розташуванням до Афону, що у Греції.

На території монастиря учням провели цікаву та змістовну
екскурсію, у якій розповіли про історію заснування та
сьогодення монастиря. Зокрема, паломники дізналися про
кількість церков, які розташовані на території Манявської
обителі, а саме: Свято-Воздвиженський собор (головний
храм Скиту), Благовіщенська церква та храм Свв. Бориса
та Гліба. Крім того, на площі Скиту є літній Вівтар, у якому
богослужіння звершуються лише раз в році (7 липня), коли
сюди приїжджає патріарх Київський і всієї Русі-України
Філарет. Учні мали змогу помолитись до святих
преподобних Іова та Феодосія Манявських, які є
покровителями цього святого місця, та поклонитись їм
(надгробна плита розташована в головному храмі). Також,
на території Манявського монастиря є хрест, на місці котрого
було явлення Божої Матері. Паломники з Підбужа відвідали
усипальницю гетьмана Івана Виговського, який похований
за заповітом на території Манявського монастиря. У неділю
діти були присутні на Божественній Літургії, яку очолив
ігумен монастиря отець Паїсій, та котрому співслужили
насельники Манявської обителі.

Після Скита, усі піднялися до «Блаженного каменя» –
дивовижного природного місця, з якого витікає цілюща вода.
Це місце молитви й очищення від скверни. Цей камінь –
житло, де поселилися «перші апостоли карпатського
Підгір’я. Зокрема, тут поряд у лісах жив монах Іов
Княгиницький. «Блаженний камінь» знаходиться майже на
кілометровій відстані від мосту на р. Манявці по лісовій
дорозі поряд зі Скитом. Це справді одне з чудес
прикарпатської природи від цілющої води якої люди
отримують з вірою зцілення.

Окрім того, ми відвідали Скит у горах та найвищий
Манявський водоспад в Карпатах. Довкола водоспаду
утворився кам’яний каньйон, висота скель якого понад 20
м. Краса водоспаду неймовірна, вода освіжаюча. Це,
направду, унікальна природна пам’ятка.

Відвідавши ці святі міста діти були переповнені емоціями.
Особливо діти були вражені карпатськими краєвидами. Всі
наповнились духовної радості. Під час поїздки ми змогли
порозмовляти на духовні теми, також співали духовні пісні.

Головний скарб, який залишається після відвідин
Манявського Скита — не сувеніри чи фотографії, а незабутні
приємні враження та духовний досвід.

Софія Альмес

У вівторок, 21 липня, діти
недільної школи парафії
Пресвятої Трійці м. Самбора
відвідали Манявський
Хресто-Воздвиженський
чоловічий монастир
Української Православної
Церкви Київського
Патріархату. Ця древня
святиня розташована між
гірськими скелями Карпат в
селі Манява, що на
Прикарпатті. Дякуючи отцю
Миколі та підтримці
парафіян, останнє заняття
цього навчального року діти
провели, так би мовити, на
практичному занятті.

Прес-служба єпархії

«Боже Україну бережи»:
молитва підбужан в Смільні

споруду – дзвіницю у вигляді
ковчега.

Поїздка складалась з двох
частин: перша – спілкування з
Богом (молитва), друга – «живе
спілкування» (дітей між собою).
«Живе спілкування» – це
духовна потреба, завдяки ньому
ми розвиваємось, вчимось,
розширюємо світогляд, робимо
життя повноцінним. Діти
спілкувались під час пікніка та
різноманітних ігор: «Створення
світу», «Ноїв ковчег»,
«Долоньки» та ін. Батьки та
дорослі мали можливість
спостерігати за своїми дітьми зі
щирими очима, палаючим до

любові серцем, готовими
вчитись і довіряти. Діти, наче
джерело, яке повниться радістю
і світлом.

Будучи переповненими
духовно-патріотичних почуттів,
діти заспівали гімн України.
Взявшись за руку та утворивши
три кола вони заспівали пісню
«Через поле України ішла Божа
Мати». На такій молитовно-
патріотичній ноті поїздка
завершилась і діти повні вражень
повертались додому, щоб вже за
два тижні почати новий
навчальний рік в недільній
школі.

Марія Альмес

Нещодавно молодь парафії
Пресвятої Трійці м. Самбора
підкорила найвищу вершину
Українських Карпат – г. Говерла.
Поїздка на Говерлу зібрала 57 чоловік:
7 дорослих та молодь.  Сходження на
Говерлу складалося із дводенного
маршруту. Перший день у Карпатах
розпочався із екскурсії на каскадний
водоспад «Пробій» м. Яремче.

Згодом група взялася за
розпакування свого спорядження.
Місцем розташування табору стало
підніжжя Говерли – один з витоків р.
Пруту.  У другій половині дня молодь
спускалася через річку по канаті,
відпочивала, одним словом
набиралася сил та енергії. Шлях до
запланованої мети виявився справді
нелегким. До вершини Говерли група
пройшла 18 км. Однак таке
навантаження не стало на заваді
молоді оглянути, та помилуватися
навколишніми панорамами Карпат.
Восьмигодинний маршрут на
найвищу гору України залишив по
собі справді неймовірні враження.

Прес-служба єпархії

Відвідини Манявського Хресто-
Воздвиженського монастиря

Молодь парафії Пресвятої Трійці
Самбора підкорила  найвищу вершину

Українських Карпат

«Український Афон» -
місце  святості та спокою
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