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Відповідай на їхні глузування
посмішкою. Їхні глузування виходять зі
злих сердець; твоя ж посмішка хай буде
незлобивою. Глузування завжди від
незнання, посмішка – від знання.
Глузуваннями вони роблять твою
молитву вічному Судді дорого-
ціннішою. Тому що нема для Господа
молитви дорожчої, ніж молитва
відважного серця, оточеного стрілами
злості, ненависті, знущань і глузувань.
Це двосічні стріли, але притуплюються
вони від твоєї мужності й вістрям
повертаються до стрільців і завдають
їм ран.

Дружина царя Давида якось
посміялася над натхненною молитвою
свого чоловіка. Насмішка ця образила
Бога більше, ніж царя Давида, і покарав
Всевишній дочку Саулову, і не мала вона
нащадків до смерті своєї. Хто уважно
спостерігає за людськими долями й
подіями, знає, як суворо Господь карає
насмішників над святинями.

А ти скажи насмішникам своїм, якщо
вважаєш, що слово буде ліками
кращими, ніж мовчання, скажи їм:
«Обманює мене зір чи дійсно бачу, як
ви щодня молитеся торговцям,
старостам і поліцейським про свої
потреби? Навіщо ж ви насміхаєтеся наді
мною, коли я молюся вічному
Творцеві? Хіба молитися немічним не
смішно? Хіба не божевілля –
поклонятися праху, а не Життєдавцеві й
Господу?».

Сказано десь у пророка: проклятий

1 серпня 2017 року, в день
пам’яті знайдення мощей святого
преподобного Серафима, Саровсь-
кого чудотворця (1903р.), священики
Самбірського благочиння Дрогоби-
цько-Самбірської єпархії – бла-
гочинний о. Микола Бухній, о.
Володимир Лернатович (с. Ралівка)
та о. Ярослав Фабіровський (м.
Новий Калинів) – звершили
паломницьку поїздку з парафіянами
с.Ралівка та м. Самбір до ставро-
пігійного Ковалівського монастиря
преподобного Серафима Саровського
в с. Кривець Богородчанського
району Івано-Франківської області.

Нещодавно монастир перейшов із
УАПЦ у юрисдикцію УПЦ КП. 14
липня 2017 року Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет
прийняв у своїй резиденції намісника монастиря
архимандрита Максима (Волошенюка) і, відповідно до
поданого прохання, Його Святість благословив
прийняти вищезазначений монастир на чолі з
намісником до складу УПЦ КП на правах
ставропігійного монастиря, про що був виданий указ.

Паломництво духовенства та вірян Самбірського
благочиння відбулось з благословення архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова на запрошення
намісника монастиря архимандрита Максима.

Божественну Літургію в день небесного
покровителя монастиря – преподобного Серафима
Саровського, очолив клірик Тернопільської єпархії
протоієрей Дмитро Каленюк. У цей день за
богослужінням молився афонський монах Митрофан,
який привіз на свято чудотворний список Тихвинської
чудотворної мироточивої ікони Божої Матері з Афону.

«ГЛУЗУВАННЯ ЗАВЖДИ ВІД НЕЗНАННЯ, ПОСМІШКА –
ВІД ЗНАННЯ», – СВЯТИТЕЛЬ МИКОЛАЙ СЕРБСЬКИЙ

кожен, хто надіється на людину.
Очевидно, що той, хто має сподівання
на смертну людину, на мильну бульку, а
не на Бога Вседержителя, проклятий. І
це прокляття, що лежить на ньому й домі
його, проявляється у його житті щодня.
Зрозуміло також, що проклятою буде
кожна людина, яка молиться тільки на
людину й не молиться до Того, Хто все
тримає й все може. Але, дивися, іноді
мовчання корисніше таких слів.

Перше глузування бентежить
молитовну душу. Але ти вже пережила

його й не залишила молитву. А наступне
глузування спонукає до молитви. Ти
говориш, що й сама це випробувала.
Тепер тобі й Господь ближче, і церква
миліша, і молитва солодша. Знай,
настане час, коли глузування
припиняться, а буде схвалення, подив і
подяка; але тоді твоя душа опиниться в
більшій небезпеці, ніж тепер. Зараз ти
вчишся смиренності, а тоді тобі
доведеться захищатися від гордості. А
це вже інше випробування, інша
спокуса.

Знай, саме ті, хто мучить нас
глузуваннями, є нашими ворогами. Про
них говорив Господь: любіть ворогів
ваших. Не знаючи, що роблять, вони
роблять нам добро. Засмучуючи й
пригноблюючи нас, вони розпалюють у
нас смолоскип Божественного вогню.
Лаючись вслід нам, коли ми йдемо в
храм Божий, вони наближають нас до
Бога. Завдаючи нам прикрощів на землі,
вони роблять небеса більше бажаними
для нас. Мороз і вітер не бажають
дереву добра, але й мимоволі приносять
йому це добро. Так і вороги твої.

Тому прости й благослови їх, і молися
Богові за них, і люби їх, як своїх
найбільших після Господа благо-
дійників, – у цьому вершина любові.

Але, якщо душа твоя не стерпить
цього незначного шуркотіння праху
земного, посоромишся тоді перед
Христом, тоді Він усміхнеться тобі, а
не тільки люди й демони.

Частіше відвідуй будинки скорботи,
бувай на кладовищах. Думай про Хрест
Христовий й прикладайся до нього
частіше. Думай про кінець життя. Все
це допоможе тобі зміцнитися в
молитовній прихильності й здобути
перемогу.

МИР ТОБІ Й МИЛІСТЬ БОЖА.

29 серпня 2017 року, у військовій каплиці святого
великомученика Димитрія Солунського війської
частини А 3913 12-ї окремої бригади армійської
авіації у м. Новий Калинів Самбірського району
Львівської області, відбулось поминання чотирьох
воїнів ЗС України, які загинули 25-29 серпня 2014 року
на Сході України у зоні проведення АТО під час виходу
з «Іловайського котла» т. зв. «зеленим коридором»:
молодший сержант Пазин Тарас Іванович (залишились
батьки), солдат Івкун Василь Дмитрович (залишились
батьки), Дремлюх В’ячеслав Анатолійович
(залишились батьки, сестра та наречена), солдат
Перепелиця Олександр Юрійович (залишилися батьки
та старший брат).

Панахиду відслужив настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя Володимира м.
Новий Калинів військовий священик Ярослав
Фабіровський.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ!

Прес-служба відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із Збройними Силами та

іншими військовими формуваннями
Дрогобицько-Самбірської єпархії

Воїни-авіатори вшанували
пам’ять загиблих побратимів
в районі Іловайська 2014 року

ПАЛОМНИЦТВО ДО СЕРАФИМО-САРОВСЬКОГО
МОНАСТИРЯ  НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

На службі молились священики з різних єпархій
УПЦ КП, зокрема о. Андрій Любунь, будівничий
монастиря на честь святого преподобного Амфілохія
Почаївського у с. Мала Іловиця Шумського району
Тернопільської єпархії і методист Богословського
відділення Чернівецького державного університету
ім. Юрія Федьковича протоієрей Миколай Лагодич.

Духовенство і віряни мали змогу піднести свої
молитви до Пресвятої Богородиці за спасіння й мир в
Україні.

По дорозі додому паломники зі Самбірщини
відвідали Хресто-Воздвиженський чоловічий
монастир у с. Манява на Івано-Франківщині, де
помолились у святинях Українського Афону.

Єдиній Помісній Українській Православній Церкві
– бути!

Прес-служба Самбірського благочиння
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6 серпня  військова частина
А-1108, яка дислокується в
місті Дрогобичі відзначила
75-у річницю від її створення.
15-й реактивний артилерій-
ський Київський полк має
славетну історію та героїчне
сьогодення, адже його диві-
зіони сьогодні перебувають на
сході країни, захищаючи
суверенітет нашої держави.

Зі знаменною датою
особовий склад військової
частини приїхали привітати
високі гості. Зі словами

благословення та вдячності до бійців звернувся архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків разом із обласним
благочинним єпархії прот. Леонідом Городиським. Архіпастир
з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета вручив благословенну грамоту.

Зі словами вітання та вдячності до всіх
військовослужбовців звернувся в. о. командира військової
частини А-1108 Юрій Тищенко. Був зачитаний наказ
командира частини про відзначення особового складу полку,
так і вищого командування.

А на завершення відбувся прекрасний концерт, вокального
дуету зі Львова «Любисток», який своїми піснями підняв
настрій всім присутнім в залі.

Прес-служба єпархії

24 серпня, у День
Незалежності України, на
центральній площі міста
Дрогобич, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський

20 серпня, в 11-ту неділю після
П’ятидесятниці, на запрошення  настоятеля
парафії Преображення Господнього у селі Луки,
протоієрея Леоніда Городиського, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків відслужив
подячний акафіст «Слава Богу за все».

Архіпастирю співслужили: протоієрей Ярослав
Фабіровський, протоієрей Володимир
Лернатович, протоієрей Йосиф Усик.

У цей день на парафії відбулося велике свято

23 серпня в районному Народному домі відбулися
урочисті збори та святковий концерт з нагоди 26-ї
річниці незалежності України.

З благословення архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова на святі був присутній настоятель
кафедрального храму Стрітення Господнього м. Дрогобич
протоієрей Йосиф Усик.

Після урочистого внесення Державного Прапора та
виконання Гімну України учасники зустрічі – прот. Йосиф
Усик та священик УГКЦ помолилися за перемогу, мир та
процвітання нашої держави.

Учасники свята поклали квіти до колони Свободи. Пам’ять
полеглих за Україну вшанували хвилиною мовчання.

У своєму вітальному слові отець Йосиф провів паралель
між Державним Стягом та Хрестом, пояснив значення
Хреста для Церкви та значення Прапору для держави.

Закінчилися урочистості святковим концертом у стінах
Народного дому.

Прес-служба єпархії

2 серпня у м.  Турка
Львівської області на
центральній площі міста
урочисто відкрили Шості
Всесвітні Бойківські фести-
ни, гасло яких: «Всесвітні
Бойківські фестини – у
розбудові Української
держави!»

Напередодні владика
Яків разом із духовенством
Турківського благочиння
відслужив святкову Божест-
венну літургії у храмі Пок-
рови Пресвятої Богородиці
м. Турка.

Після закінчення Богос-
лужіння усе духовенство та
прихожани храму хресною
ходою вирушили до центру
міста, де біля пам’ятника
Пресвятій Богородиці
відслужили святковий
екуменічний молебень,
який очолив владика Яків.

У своєму вітальному
слові, архіпастир благосло-

Владика Яків взяв участь в
урочистостях з нагоди 75-ої річниці

військової частини А-1108

Протоієрей Йосиф Усик взяв
участь у районних урочистостях

з нагоди 26-ї річниці
незалежності України

Владика Яків взяв участь в
урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Яків взяв участь в 
урочистому віче з нагоди
державного свята.

На святі були присутні
представники релігійних

конфесій міста, зокрема
єпископ Самбірсько-Дрого-
бицької єпархії УГКЦ
Ярослав (Приріз) та пред-
ставники місцевої влади.

З благословення Святій-
шого Патріарха Київського і
всієї Руси України Філарета,
владика Яків нагородив
військовослужбовців ЗСУ та
вручив їм медалі «За
жертовність та любов до
України».

Закінчилося свято уро-
чистим виконанням Гімну
України під супровід
воєнного оркестру.

Прес-служба єпархії

Владика Яків з архіпастирським візитом
відвідав село Луки Самбірського благочиння

– 19 дітей вперше приступили до Сповіді. Також
у цей час у храмі знаходилися Дари Волхвів та
Ікони Божої Матері «Всецариця» і
«Скоропослушниця».

Із повчальним словом до парафіян звернувся
Архіпастир, у якому наголосив на важливості
першої сповіді у житті дитини, та необхідності
у щоденних молитвах славити Господа Бога.

Закінчилася молитва помазанням єлеєм.
Прес-служба єпархії

Владика Яків урочисто благословив відкриття
шостих всесвітніх Бойківських фестин

вив організаторів та волон-
терів свята, побажавши їм і
надалі такими чудовими
заходами поширювати
українські традиції та
українське мистецтво в
Україні та поза її межами.

Про початок фестин
сповістили звуки трембіт.
Водночас на найвищих
вершинах Львівщини –
горах Пікуй, Магура,
Маківка, фортеця «Собінь»
та інших – запалали
сигнальні вогні «Фестинної
ватри».

В урочистому відкритті

фестин взяли участь:
заступник голови Львівської
ОДА Оксана Стоколос-
Ворончук, директор Львів-
ського обласного центру
народної творчості і
культурно-освітньої роботи
Роман Береза, представ-
ники місцевої влади і
духовенства, зокрема,  голо-
ва Всеукраїнського громад-
ського товариства «Бойків-
щина ХХІ століття» Петро
Косачевич, гостя з Велико-
британії,  бойкиня Ніна
Гринаш, а також гості з
сусідніх районів. 

Прес-служба єпархії
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26 серпня 2017 року у військовій частині А 3913 воїни-
авіатори 12-ї окремої бригади армійської авіації м. Новий
Калинів Львівської області урочисто відзначили професійне
свято – День авіації, яке відзначається щороку в останню
суботу серпня.

Професійне свято військових і цивільних авіаторів та
працівників авіаційної промисловості і транспорту України
встановлено «…на підтримку ініціативи авіаторів Збройних
Сил України, Прикордонних військ України, Національної
гвардії України та працівників авіаційної промисловості і
транспорту України…» згідно з Указом Президента України
«Про День авіації» від 16 серпня 1993 року № 305/93.

В урочистостях взяв участь військовий священик Ярослав
Фабіровський, духівник бригади, голова духовно-
патріотичного виховання у зв’язках із Збройними Силами
та іншими військовими формуваннями України Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ КП, настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя Володимира м. Новий
Калинів.

У заходах взяли участь також представники влади
Самбірського району. Місцеву владу представляла секретар
Новокалинівської міської ради Ярослава Іванівна Каркач.

Отець Ярослав привітав керівництво та весь особовий
склад бригади з їх професійним днем, який цього року
відзначається вже з Бойовим прапором, отриманим і
освяченим у День незалежності України, а також подякував
командиру полковнику Северилову В’ячеславу
Олексійовичу за гідну службу Вітчизні та плідну працю
Церкви й Армії у справі духовно-морального та патріотичного
виховання воїнів і молодого підростаючого покоління. У
молитві звернулися до Господа нашого Ісуса Христа, щоб
Він силою Чесного і Животворчого Хреста охоронив воїнів-
авіаторів і всіх захисників нашої держави від усякого зла і
подав їм здоров’я та бажаний мир.

Слава Богу!
Слава воїнам-авіаторам і слава Україні!

Прес-служба відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із Збройними Силами та іншими

військовими формуваннями
Дрогобицько-Самбірської єпархії

21 серпня 2017 року воїни-авіатори 12-ї окремої бригади
армійської авіації, що дислокується у м. Новий Калинів Самбірського
району Львівської області, молитовно вшанували 3-тю річницю
загибелі авіаційного екіпажу гелікоптера Мі-24 підполковника
(посмертно) Бірюка Олега Миколайовича і майора (посмертно)
Родіонова Антона Олександровича, які загинули 20 серпня 2014 року
в районі смт. Георгіївка Лутугинського району Луганської області у
зоні проведення АТО.

Панахиду відслужив у військовій каплиці святого великомученика
Димитрія Солунського на території військової частини настоятель
парафії святого рівноапостольного великого князя Володимира м.
Новий Калинів військовий священик Ярослав Фабіровський.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
Прес-служба відділу духовно-патріотичного виховання у зв’язках

із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями
Дрогобицько-Самбірської єпархії

Майже 150 молодших лейтенантів, котрі
впродовж трьох місяців опановували необхідні
знання на курсах військової підготовки у
Національній академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного, поповнили
лави офіцерського корпусу Збройних Сил
України.

Урочистий ритуал випуску молодих
офіцерів відбувся у 184-му Навчальному
центрі видового військового вишу, що
розташований у селі Старичі Яворівського
району.

Від імені керівництва навчального закладу
випускників зі знаменною подією у їхньому
житті привітав заступник начальника
Національної академії сухопутних військ з
наукової роботи полковник Андрій
Слюсаренко.

Зі словами привітання до офіцерів
звернувся також капелан 184-го Навчального
центру священик Святослав Юрків, який

З благословення нашого владики архиєпископа Якова
митр. прот. Володимир Марцинів 5 серпня 2017р. Б. звершив
молитовне відкриття дитячого табору 5-ої зміни  на території
бази відпочинку НОК Політехніка, що в м. Славське. Також
вручив директору бази Білодіду В. П. подяку за жертовність
та духовний розвиток Церкви Святої та молоді в Україні
зокрема в Сколівському деканаті Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ КП.

прот. Володимир Марцинів

Воїни-авіатори вшанували
пам’ять загиблих побратимів

Професійне свято
воїнів-авіаторів

24 серпня 2017 року військовий
священик СУВД Ярослав
Фабіровський, голова духовно-
патріотичного виховання у зв’язках
із Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями України
Дрогобицько-Самбірської єпархії,
настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів,
освятив Бойовий прапор 12-ї
окремої бригади армійської авіації,
що дислокується у м. Новий
Калинів Самбірського району
Львівської області.

Бойовий прапор авіаційної
бригади було вручено командиру
авіаційної бригади полковнику
Северилову Вячеславу
Олексійовичу на Майдані
Незалежності під час урочистого
параду військ у м. Києві з нагоди
26-ї річниці Незалежності нашої
держави.

Вже пізно ввечері цього
історичного дня, вертоліт з
військовими, які доставили Бойовий
прапор з Києва, прибув на
військовий аеродром м. Новий
Калинів, де було урочисто звершено
чин освячення Бойового прапора
військової частини.

Бойовий Прапор військової
частини Збройних Сил України є
символом честі, доблесті, слави і
зобов’язує кожного
військовослужбовця Збройних Сил
України віддано служити
українському народові, мужньо,
вміло і непохитно боронити
Українську державу, не шкодуючи
свого життя.

Бойовий Прапор військової
частини є почесним знаком, що
визначає особливості її бойового
призначення, історії та заслуг, і
свідчить про належність військової
частини до Збройних Сил України.

Бойовий Прапор після
сформування військової частини
вручається їй від імені Президента
України представником,
призначеним Міністром оборони

Освячення Бойового прапора 12-ї
окремої бригади армійської авіації

України.
Бойовий Прапор закріплюється

за військовою частиною на весь час
незалежно від зміни її найменування
і номера. Зміни найменування
військової частини вносяться до
Грамоти Президента України, що
видається під час вручення
Бойового Прапора.

У разі втрати Бойового Прапора
командир військової частини і
військовослужбовці, що є
безпосередніми винуватцями цього,
несуть відповідальність згідно із
законом.

Бойовий прапор для воїна-
християнина – це носій і свідок
високого духу та досягнень тієї чи
іншої військової частини. У воїна-
християнина є суто християнські
мотиви ставлення до військового
прапора. Адже у Святому Письмі
міститься чітке свідчення про
наявність Божого благословення на
присутність прапорів у військах
(Числ. 2). У Новозавітній час
найбільшим прапором-знаменом є
Святий Хрест Христів – знаряддя
чи знамено перемоги над гріхом і
смертю. Хресне знамено дає нам
велику силу відганяти та
перемагати зло і творити добро, йти
Христовою дорогою любові до
перемоги над дияволом.

Бойовий прапор – це носій і

свідок високого духу героїзму та
перемог. Разом із прапором одне
покоління військових передає
іншому свій досвід, дух героїзму та
відданості справі. Таким чином,
військовий прапор для воїна-
християнина має не тільки
матеріальну, а й духовну цінність.

У привітальному слові отець
Ярослав Фабіровський привітав
командира і всіх воїнів-авіаторів з 26-
тою річницею Незалежності України
і цією історичною подією в житті
військової частини – вручення і
освячення Бойового прапора та
закликав усіх молитись до Бога за
Україну й Збройні Сили і всіх
захисників держави нашої у новітній
час ствердження її Незалежності і
попросити у Господа та Пресвятої
Богородиці, щоб Він спас нас, людей
Його, і благословив країну – нашу
Батьківщину великими милостями;
дав перемоги над ворогами і зберіг
нас силою Хреста Свого.

Слава Богу!
Прес-служба відділу

духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із

Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями

Дрогобицько-Самбірської
єпархії

Фото Ігоря Тиличка і Прес-
служби єпархії

Відкриття дитячого табору на базі
політехнік-2 м. Славське

У Національній академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

відбувся випуск молодших лейтенантів

бажав військовослужбовцям міцного
здоров’я, мужності, відваги та сумлінно
виконувати свої обов’язки.

Слід зазначити, що більшість курсантів
мають досвід ведення бойових дій. Декому
вже,  навіть, доводилося виконувати
обов’язки на офіцерських посадах. Окрім
цього, усі слухачі курсів мають вищу освіту.

Святкове дійство завершилось молитвою
та окропленням святою водою.

Прес-служба єпархії
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«Істинно кажу вам: простяться синам
людським усі гріхи та хули, якими б вони не
хулили; хто ж хулитиме Духа Святого, тому не
буде прощення довіку, але підлягає він вічному
осуду» (Мк. 3: 28-29). Що таке хула на Духа
Святого? Це свідоме творення гріха. Ось як
сказав про таких Спаситель – не буде прощення
довіку. Це означає вічні муки, де черв не вмирає
і вогонь не вгасає. До цієї групи відносяться
самогубці – люди, які свідомо йдуть проти Бога
і Його заповідей. Вони добровільно віддають
себе в руки дияволу. Самогубство – це вічна
смерть. Вічна смерть, тому що Церква іменує
вічним життям стан блаженства в раю, а
самогубці просто відмовились від цього і тим
самим зневажили Бога, свого Творця.

Хрещений християнин, що накладає на себе
убивчу руку, подвійно ображає Бога: і як Творця, і як
Викупителя. Така богопротивна дія – плід невір’я і противлення
Божественній волі. Господь дав життя, а самогубець
свавільно відкидає цей дар. Самогубець, за висловом святих
Отців, духовний нащадок Юди-зрадника.

Милосердний Бог за Своєю лагідністю створив людину і
вдихнув у неї Дух Свій, наперед призначивши Своє творіння
для вічного життя. Під час гріхопадіння прабатьків в раю Бог
не забрав у людини Свого Духа, а дав їй тимчасове
випробування на землі і, покаравши тимчасовою смертю,
обіцяв через невимовну любов до Свого творіння послати
Спасителя – Єдинородного Сина Свого. Обіцяв, що після
гідного проживання тут, на землі, і через віру у Викупителя
людина буде спадкоємцем вічного життя, блаженного
перебування зі своїм Творцем. Ось він – задум Божий про
людину, ось вона – мета земного життя для християнина –
вічне, блаженне життя за гробом.

Що є причиною самогубства? Одна з головних причин
самогубства – ослаблення віри або навіть невір’я в загробне
життя. Життя людини, що втратила або на якийсь час забула
цю віру, воістину нещасне і схильне до всяких бід і небезпек.
«Без віри в свою душу і в її безсмертя буття людини
неприродне, немислиме і нестерпне», – справедливо каже
Федір Достоєвський (Щоденник письменника). Отже, перш
за все, зневіра призводить до самогубства. Наступною
причиною є поведінка в житті. Розбещеність моралі збільшує
кількість самогубців. Пороки, тяжкі гріхи, звичайно,
породжують смуток, скорботу і важкість з пригніченістю духу.
Бувають і такі легковажні люди, що позбавляють себе життя
з порожніх причин: через самолюбство, пристрасть до слави,
небажання піддатися сорому, обмануті надією та інші причини
досить невисокої гідності.

 «Самогубцями, як правило, стають люди, які, опинившись
у важких життєвих обставинах, вирішують піти з життя,
вважаючи, що суїцид – це єдиний вихід зі складної ситуації.
Подібні рішення люди приймають через невіру в Бога. Такі
люди не вірять в тимчасовість наших земних страждань, у
них немає любові і надії на краще. Головна причина
самогубств – бездуховність, бо віруюча людина, в якій би
важкій ситуації вона не була, ніколи не піде на суїцид», –
упевнено висловився директор Інституту проблем формування
християнського ставлення до психічних захворювань.

Які б не існували причини самогубства, тільки одне
визнається виправданим – позбавлення життя в божевіллі. У
всіх інших випадках воно вважається тяжким гріхом без надії

5 років тому, 31-го серпня 2012
року, Директивою Міністра оборони
України на фондах військової частини
А1491 був заснований 184-й
Навчальний центр Національної
академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного.
Сьогодні – це надзвичайно потужний
військовий навчальний центр із
сучасним матеріально-технічним
забезпеченням, справжня кузня
військових кадрів, адже від початку
неоголошеної війни тут пройшли
підготовку близько 60 тисяч
військовослужбовців.

На урочистих заходах з нагоди 5-ї
річниці були присутні: перший
заступник начальника Національної
академії сухопутних військ полковник
Олексій Шевченко, голова
Яворівської райдержадміністрації
Орест Хлян, голова Яворівської
районної ради Володимир Сичак,
військовий єпископ Михаїл (Колтун)
(УГКЦ), військові капелани 184-го
Навчального центру, заступник
голови Верховної Ради України 7-го
скликання, депутат Львівської

У 184-му Навчальному центрі відбулися
урочисті заходи з нагоди п’ятої річниці

обласної ради, учасник АТО Руслан
Кошулинський, члени Яворівської
районної організації спілки
ветеранів Афганістану, «Союз
Українок» та інших волонтерських
та громадських організацій.

Знаменною подією стало
відкриттям пам’ятного знаку
полеглим військовослужбовцям 184-
го Навчального центру Роману
Мамасуєву та Дмитру Шматку, яких
Указом Президента України було
нагороджено орденом «За
мужність» третього ступеня. Право

відкрити пам’ятний знак отримали
родини полеглих героїв разом із
начальником 184-го Навчального
центру. Опісля, військові капелани на
чолі із військовим єпископом
освятили пам’ятний знак і
помолилися за загиблих.

З нагоди свята від Української
Православної Церкви Київського
Патріархату на урочистостях були
присутні капелани Навчального
центру – прот. Назарій Дадак, прот.
Ярослав Занько, свящ. Роман Сироїд
та свящ. Святослав Юрків. Зі

словами привітання до присутніх
звернувся старший священик на
Яворівському полігоні від УПЦ КП
прот. Назарій Дадак.

Після освячення пам’ятного знаку
відбулася церемонія нагородження
особового складу 184-го Навча-
льного центру. Військовослу-
жбовцям, що брали участь в
проведенні антитерористичної
операції вручили нагрудні знаки
«Учасник АТО». Окрім цього, кращі
солдати, сержанти та офіцери
отримали цінні подарунки за
зразкову службу від представників
влади, громадських організацій,
волонтерів та підприємств.

Від імені голови Синодального
управління військового духовенства
митрополита Іоана (Яременка)
Благословенними грамотами з нагоди
5-ї річниці від створення було
нагороджено керівництво 184-го
Навчального центру. Також капелани
висловили подяку за тісну співпрацю
з УПЦ КП та сприяння розвитку
капеланської служби в Україні.

свящ. Святослав Юрків

ЛЮДИ, ЯКІ СВІДОМО ЙДУТЬ ПРОТИ БОГА І ЙОГО
ЗАПОВІДЕЙ: ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ САМОГУБЦІВ

на прощення і на Страшному Суді Христовому.
 Ось визначення Святої Церкви про самогубців: «Про

такого не подобає бути приношенню», тобто, не повинно бути
безкровної жертви, ні поминання – говориться в церковних
правилах (правило 14 Тимофія Олександрійського). Якщо його
родичі і будуть запевняти священика, що він підняв руку в
божевіллі, «священнослужитель неодмінно має з усілякою
ретельністю випробовувати» чи справедливе це запевнення.
Інакше священик сам «підпадає осудженню» (те ж правило).

Що ж стосується самогубця, що свідомо виконує
задумане, він абсолютно відрікається від Бога,
Премилосердного і Всемогутнього, і разом з тим відкидає
вищу силу, яка могла б врятувати його, без якої і ні один із
праведників не спасається – благодать Божу. Самогубець сам
себе позбавив часу або терміну для покаяння, свідомо
припинивши своє життя. А хто відходить звідси злим і
нерозкаяним, не може отримати прощення.

 Ми віруємо та сповідуємо, що нема гріха, який би
перевищував милосердя Боже. Є тільки одне, що не підлягає
прощенню, – це нерозкаяність – гріх, в якому не було принесено
покаяння. Самогубець, позбавляючи себе життя, не має
можливості принести покаяння в цьому тяжкому гріху,
нерозкаяним і непрощеним переходить він у загробне життя,
з гріхом хули на Духа Святого. Дух Святий – Життєдавець,
все оживотворяє, всьому дає життя. Самогубець за своєю
волею припиняє своє життя, показуючи спротив волі Божій,
задуму Божому про нього – являє непослух, гордість, зневіру
і малодушність.

Господь Бог, грізно сповістивши з гори Синай заповідь «Не
вбий» (Вих. 20: 13), чи може поблажливо або схвально
ставитися до самогубства? Ні! У цій заповіді забороняється
як вбивство іншої людини, так і вбивство самого себе, у ній
забороняється вбивство людини взагалі, чи це стороння для
мене людина, чи я сам. Якби тут йшлося тільки про вбивство
іншого, ближнього, то, без сумніву, і було б додано: «Hе вбий
ближнього твого», подібно до того як у дев’ятій заповіді
сказано: «Не свідчи неправдиво на ближнього твого» (Вих.
20: 16). Так як цього додатку у шостій заповіді не зроблено,
то в ній потрібно бачити заборону будь-якого вбивства, в тому
числі і самогубства.  А якщо протизаконно вбивати ближнього,
то тим більше протизаконно вбивати самого себе, заради своїх
нібито нестерпних негод життя, бідності, сімейного горя,
громадської ганьби та іншого.

 Господь дав заповідь: «Люби ближнього твого, як самого
себе» (Мф. 22: 39). За її змістом любов до ближнього має
бути подібною тій любові, яку людина має до самої себе. Як

же самогубець може любити ближнього, коли
він не має ні найменшої поваги до самого
себе?

В біблійно-богословському розумінні
власне жаття людини їй не належить. Вона є
власністю Божою. Тому самогубець
звинувачений у гріху вбивства з тією лиш
різницею, що він не може уже покаятись. Той,
хто позбавив себе життя, перестає бути
живим членом Церкви. Відношення до
самогубства в Священному Писанні
виражено в словах ап. Павла до в’язничного
сторожа: «Не роби собі ніякого зла» (Діян.
16: 28).

Отже, переглянувши все вище викладене,
бачимо лише один висновок – самогубці
Царства Божого не наслідують. Наскільки

жахливими будуть спогади самогубців, які згідні були
погубити свої душі, легко і самовільно розпорядились своїм
життям, та не будуть в силі зупинити свої муки в пеклі новим
самогубством! Після другого пришестя їхні душі назавжди
з’єднаються з воскреслими тілами і будуть вічно мучитись в
геєні огненній.

Чим ми можемо допомогти самогубцям? Чи можна за
них молитись?

Святитель Феофан Затворник пише: «Питаєте, чи можна
молитися за самогубців? Церква не велить, як же сини і дочки
будуть молитися? …Тут проглядається замах показати, що
ми милосердніші за Церкву і Самого Бога ... Церква є живий
союз усіх віруючих, де всі об’єднані під єдиною Главою
Христом Господом і складають єдине тіло. Складають її
віруючі – живі і померлі. Ті, що відійшли звідси нерозкаяними
залишаються поза нею і поза Спасителем, Глави її... За
самогубців Церква не молиться, бо вони помирають у
смертному гріху, не відпущеному, не очищеному покаянням».

Церква возносить молитви за своїх членів – і живих, і тих,
які уже відійшли від земного життя у вічність. Та кожен з нас
може, а також і повинен молитися за тих, які не входять в
Церкву Христову. Адже ми християни і головною заповіддю,
даною нам Христом, є любов – любов до Господа Бога і до
ближнього. Самогубці добровільно відійшли від Бога, а
значить і від Церкви. А чим самогубці не є ближніми? Їм ми
можемо допомогти тільки своїми щирими молитвами, а також
милостинею, яка подається за них.

Усе наше життя дуже коротке і не потрібно проводити його
у сварках, ненависті, злості… Нікому не вдасться уникнути
Страшного Суду. І те, що чекає після нього, залежить тільки
від нас. Не потрібно зневірятись, розчаровуватись, впадати у
відчай. Усі труднощі короткотривалі і обов’язково мають свій
кінець. Вони посилаються людині для вдосконалення і такою
мірою, скільки їй підсилу. Не забуваймо, що нас чекає вічне
блаженство, якого «око не  бачило, і вухо не чуло, і на серце
людини не приходил» (1 Кор. 2: 9). «Царство Боже силою
береться, і ті, хто вживає зусилля, досягає його» (Мф. 11: 12).
Будемо трудитися, виконувати заповіді Господні, жити в мирі
з ближніми, щоби потім жити в мирі з Богом та усіма святими
Його.

свящ. Святослав Юрків,
настоятель парафії Святої Тройці с. Старичі
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Загальновідомо,  що сліпці,  які
проводили активне життя,
користувались послугами поводирів. Не
є винятком і християни, які у своєму
земному житті прагнуть осягнути життя
вічне. В цьому сприяє християнину
Христова Церква, пропонуючи нам
провідника-поводиря – церковний
календар.

Сам календар не є тепер дивиною. Та
і є багато календарів, які сприяють
людям в житті своїми вказівками та
порадами. Але церковний календар
суттєво відрізняється від світських
календарів. Він вказує на рік, місяць,
число, день: недільний і святковий, а
також вказує на день пам’яті святих.

Людина,  яка далека від
християнського життя, оглядово чогось
особливого у церковному календарі не
зауважить. То як же календар може бути
християнину поводирем у його
релігійно-духовному життю?
Церковний календар, у якому позначено
неділю, свято і пам’ять святих, вказує
на апостольські та євангельські
читання, якусь особливість
богослужінь даного дня.  Тож
початківець у духовному житті, а також
досвідчений у богослужіннях,
апостольських і  євангельських
читаннях, зі змісту свята, із життя
святих постійно черпають духовні
повчання, отримують Божу благодать
від Бога, за молитвами Богородиці,
Ангелів та святих.

Дехто, зауваживши щорічне
повторення апостольських і
євангельських читань, хід і зміст
богослужінь, часту схожість духовних
подвигів святих, подібність страждань
і смертей мучеників, спитає: «А що
нового я почерпну в прийдешньому
році?» Але людині , яка прагне
духовного вдосконалення, зростання у
Христі, Святий Дух у кожному рядку
Святого Письма, у змісті богослужінь,
у житійних описах святих розкриє нові
духовні  грані. Таким чином,
Православна Церква (як зауважив мені
один священик, посилаючись на вислів
якогось святого), – від свята до свята,
від неділі до неділі, від вшанування
одного святого –  до вшанування
іншого, – «веде нас від благодаті до
благодаті». А то – до всезростаючої в
нас благодаті. Зростаюча благодать
сприятливо діє в людині на її зростання
до повної міри Христової. А «від
повноти Його (Христа Бога) ми всі
прийняли і благодать на благодать» (Ів.
1, 16), – повчає нас ап. Іван Богослов.
Це ж, зі свого духовного досвіду,
стверджує і ап. Павло, закликаючи нас
дивитись «на славу Господню», бо тоді
ми перетворюємось «на той же образ
(на Христа) від слави у славу» (2 Кор.
3, 17-18).

Тут слід звернути увагу на те, що
Христос, як Син Божий, мав славу в
Отця ще до створення світу (Ів. 17,5).
Той же Христос, Боголюдина Ісус
стверджує Своєму Отцеві : «Я
прославив Тебе на землі» (Ів.17, 4). Як
прославив Син Отця? І чуємо подальші
слова Божого Сина: «Звершив діло, яке
Ти доручив Мені виконати» (Ів. 17, 4).
Отець доручив Синові спасіння роду
людського. І  Він,  перебуваючи
Божеством у Людському Тілі , як
говорить Слово Боже: «Вчинив спасіння
посеред землі».

Вартим нашої  уваги є те, що
Спаситель просить Отця долучити до
Своєї слави апостолів і тих,  які
увірували в Нього за їхнім словом (Ів.
17, 20-22).  Чому та слава має осяяти
апостолів?  Бо Христос послав їх у світ

Святий пророк Самуїл був уродженцем
Рами, міста Єфремового коліна. Його мати
Анна, одна з двох дружин Елкани,
залишалася бездітною і повинна була
виносити образи від своєї суперниці, коли вони
щороку ходили всією сім’єю в святилище в
Шіло, щоб там приносити жертву. Але Бог
почув її молитви – вона дала життя синові,
якого назвала Самуїл, що означає «почув
Бог». Коли дитину було відібрано від грудей,
його присвятили Господу. Мати віддала його
священику Ілію в Шіло, щоб Самуїл в
святилищі перед ковчегом Завіту служив
Богу в усі дні свого життя.

Самуїл ріс тілом і благодаттю перед
лицем Божим. Щороку мати приносила йому
верхній одяг, який сама шила для нього. Часті
бесіди зі священиками і благочестивими
людьми дозволили Самуїлу навчитися Закону
Мойсея.

У ті віровідступницькі часи рідко
траплялося, щоб Бог являв Себе, і тому
явлення траплялися нечасто. Але ось, коли
Самуїлу було 12 років, він ліг спати в храмі,
де горів світильник, що позначав присутність
Божу. Хлопчик почув голос, який покликав
його на ім’я. Подумавши, що його кличе
священик Ілій, він підбіг до його узголів’я,
але той відправив хлопця знову спати. Коли
заклик повторився, Ілій зрозумів, що це голос
Божий, і відповів: «Говори, Господи, бо раб
Твій слухає». Як тільки Самуїл дав таку
відповідь, Бог невидимо постав перед ним і
оголосив, що збирається покарати рід Ілія за
нечестиву поведінку його синів, які
привласнювали собі те, що народ приносив
на цілопалення Богу. Вранці, за наполяганням
Ілія, хлопчик розповів все, що Бог явив йому,
нічого не приховавши.

Згодом Господь продовжував відкривати
Себе Самуїлу; весь народ Ізраїлю визнав
його пророком. Народ шанував слово
пророка, як слово Самого Бога.

Коли ж сини Ілія абсолютно розбестилися,
вирок Божий згодом здійснився. Після того,
як филистимляни завдали важкої поразки
Ізраїлю, євреї послали за ковчегом Завіту,
який військо зустріло гучним криком. Вороги
злякалися, але замість того, щоб бігти,
кинулися вперед засмучені. 30 тисяч євреїв
полягли в битві, і филистимляни захопили
ковчег Заповіту. Один з уцілілих прибіг в Шіло
зі звісткою про повну поразку. Він знайшов
старого священика Ілія, який тоді мав 98
років і сидів в тривозі на порозі свого будинку.
Коли йому сказали, що його сини загинули в
битві, а ковчег викрадений, Ілій при згадці
ковчега, впавши на спину, зламав собі хребет
і помер.

Тим часом филистимляни внесли ковчег
в храм бога Дагона. Однак наступного дня
вони виявили, що ідол лежить на землі
розбитим. Рука Божа розгнівалась на їхній
народ, і Він покарав їх наростами на тілах.
Порадившись, князі филистимлян вирішили
повернути ковчег ізраїльтянам. Але
святилище в Шіло було зруйновано, народ
ізраїльський виявився позбавленим
релігійного центру, так що ковчег був
поставлений в Кір’ят-Єарімі в будинку
Аминадава, де він і залишався 20 років.

Самуїл став наступником священика Ілія
– суддею Ізраїля, тобто верховним вождем,
обов’язком якого було керувати народом,
який страждав від ярма филистимлян. Він
взявся за справу духовного відродження,
закликаючи по всій країні до покаяння, до
дотримання Закону і відмови від поклоніння
Ваалу і Астарті. «Спрямуйте серце ваше до
Господа ... і Він визволить вас від руки
филистимлян», (1 Цар. 7, 3) – такими були
завдання його правління. Він скликав великі
збори в Массифі (Міцпе), під час якого
ізраїльтяни постилися і всенародно визнавали
свою провину перед Богом, а пророк молився
про їх порятунок. Филистимляни, дізнавшись
про збори ізраїльтян, напали на них. Тоді
пророк на прохання народу приніс ягнята на
всеспалення і кликав до Господа, і Бог
негайно відповів. Филистимляни, уражені
жахом, були розбиті, а ізраїльтяни повернули
собі у володіння захоплені ворогами міста.

Після встановлення миру Самуїл
продовжував судити Ізраїль в Рамі, де
спорудив жертовник. Щороку він об’їжджав
країну, щоб владнати розбіжності і закликати
народ до благочестя і дотримання закону.
Постарівши, Самуїл передав свої обов’язки
синам, але вони показали себе негідними
батька, приймали подарунки і спотворювали
правду. Старійшини Ізраїлю прийшли до
пророка до Рами зі скаргою і попросили
поставити їм царя, як у інших народів, щоб
він судив їх. Він був засмучений цим
проханням і молився Богу. «І сказав Господь
Самуїлу: Послухайся голосу народу в усьому,
що вони говорять тобі; бо не тебе вони
відкинули, але відкинули Мене, щоб Я не
царював над ними» (1 Цар. 8, 7). Тоді суддя
урочисто оголосив, що з встановленням

ПОВОДИР  ХРИСТИЯНИНА
(церковному новоліттю присвячується)

(Ів. 17, 7) навчати «всі народи, хрестячи
їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати усе, що  Я
(Христос) заповів їм» (Мф. 28, 20). І
апостоли розійшлись по землі  та
донесли благу вістку – Євангеліє, аж
до країв землі. В час проповіді вони
багато постраждали, зазнали
мученицької смерті, але залишились
вірні Христу Богу. Після апостолів
настав час апостольських учнів,
мучеників та сповідників  Христа Бога.
Відтак, у час релігійної свободи для
християн, потрудились  і трудяться
ради слави Божої святителі,
преподобні, праведники та всі угодники
Божі. Всі вони брали і беруть свої
хрести, зрікаючись світу гріха, та
послідували за Христом. І кожен, хто
достойно пройшов Христовим шляхом,
отримав вінець нагороди.

Але багато хто,  навіть і серед
християн, здивовані подвигами і силою
святих: «Як то так: і пащі звірів вони
закривали, гострі пили при дотику до
них тупіли, залізні кігті ламались,
вогонь не опалював, море живими
виносило на сушу. А тих, кого це
зранювало, умертвляло, ті, що уповали
на Бога, без стогону усе знесли. А як
це так добровільно відмовлятись від
земних благ і насолод та іти в пустелі.
Терпіти спеку і холод, спрагу і голод
та ще піддавати себе іншим
випробуванням?»

А все тому, що Божі обранці
зненавиділи світ, що у злі перебуває,
полюбили славу Божу, віддались на
волю Божу.  Сповнення заповідей
Господніх, молитва, піст, смирення,
творення добрих діл, служіння Богу і
людям стали способом їхнього життя.
І при усьому тому Божі угодники
присвячували себе Христу Богу, без
Якого ніхто нічого робити не може.
Вони ввірились Святому Духу та
дозволили Йому діяти в собі. Бо з
науки Христової і досвіду апостолів
вони знали, що Дух Божий перевершує
все земне та витворює в людях  місце
перебування для Себе, Отця і Сина.

І саме церковний календар і
сповіщає народ Божий про безліч
святих, які удостоїлись слави Божої, та
надихає Божою благодаттю, що у
святих перебуває, православних
християн до слідування за Христом.
Тому людині варто обрати церковний
календар – святих за поводиря у своєму
духовному життю. А ступаючи на
стежину слідування за Христом, за
прикладом Святих слід віддалитись від
гріха; пристрасті, як породження зла,
розбити об Камінь – Христа; похіть,
спокусу силою благодаті Святого Духа
прогнати геть. На прохання Господа
Ісуса Христа віддати своє серце Йому
і дозволити Святому Духу це серце
перетворити на оселю Бога Трійці. І
тоді Свята Трійця, перебуваючи в
людині,  приведе все у ній до
благодатного стану. І стане людина
богом за благодаттю та побачить Бога
«як Він є» (1 Ів. 3,2).

підготував свящ. Іван Владика

ПАМ’ЯТЬ СВЯТОГО
ПРОРОКА САМУЇЛА

царської влади вони втратять прекрасну
даровану Богом свободу, адже ізраїльтяни –
єдиний народ, у якого царем і вождем є Сам
Творець.

Після цього Бог послав Самуїла до Саула,
сина Кіша, з коліна Веніямина, блискучого
воїна, котрий перевершував всіх чоловіків
свого народу як розмірами, так і хоробрістю.
Самуїл, відвівши його в сторону, вилив на його
голову миро і оголосив, що Бог вибрав його
володарем над Ізраїлем та рятівником від
ворогів. Незабаром блискуча перемога над
аммонитянами підтвердила це божественне
обрання, і радісний народ проголосив Саула
царем в Галгалі. Самуїл оголосив, що
відтепер він припиняє своє служіння і залишає
на чолі народу царя, а сам присвятиться з
цього моменту молитві і повчанням. Пророк
закликав їх бути вірними Богу і Його
помазаника. Щоб відобразити свої слова, він
помолився і викликав грім і дощ, хоча небо
було чистим.

Саул почав війну проти филистимлян. У
той час, коли він перебував у жахливому стані,
а Самуїл запізнювався прийти і підбадьорити
військо, яке готове було розбігтися, цар сам
приніс жертву всеспалення, перевищивши свої
повноваження і привласнивши собі священичі
обов’язки. Він закінчував жертвоприношення,
коли раптово з’явився Самуїл. Пророк
відкинув всі докази Саула і оголосив, що,
оскільки той захотів діяти самостійно і не
дотримався закону Божого, царство заберуть
від нього, і віддадуть іншому.

Далекий від каяття, Саул був гордим.
Іншим разом, приготувавшись дати бій, він
вигнав священика, якого покликали запитати
Бога, і почав битву. Саул розгорнув військові
дії в усіх напрямках: проти моавитян,
аммонитян, проти Едома, Амалика і
филистимлян – і завдяки своїй доблесті
звільнив Ізраїль. Однак ці перемоги були
неміцними, оскільки в основі їх лежали
людські зусилля. Відправившись проти
Амалика, з волі Бога, Який говорив через
Самуїла, Саул здобув нову перемогу. Але
замість того, щоб піддати анафемі весь цей
народ, він пощадив царя Агага і кращу
частину худоби, і приніс Богу лише
малоцінних тварин. Знову, виступивши
безкомпромісним тлумачем волі Божої,
Самуїл оголосив цареві, що ця нова непокора
посилила його відсторонення від влади. До
слова, підвівши підсумок того, що він
проповідував все своє життя, Самуїл сказав
до Саула: «Слухняність краще жертви і
покірність краще жиру баранів; тому що
непокора є такий самий гріх як чаклунство, і
противлення те саме, що ідолопоклонства; за
те, що ти відкинув слово Господа, і Він
відкинув тебе, щоб ти не був царем [над
Ізраїлем]» (1 Цар. 15, 22-23). Марно Саул
благав про помилування. Самуїл своїми
руками стративши Агага, повернувся в Раму.

Коли святий пророк оплакував долю царя
Саула, Бог послав його до Вифлеєму до
Єссея, з коліна Юди, щоб він таємно помазав
юного і прекрасного Давида на царство
Ізраїльське. Дух Божий відступив від Саула,
а злий дух опанував царя – він почав
страждати нападами безумства. Саме в цей
час Давид пішов до нього на службу
зброєносцем. Коли царя опановував злий дух,
він заспокоював Саула грою на кіфарі.
Благовоління імператора доставляло йому
радість, але після того як Давид здобув
блискучі перемоги і викликав захоплення
народу, прихильність Саула перетворилась в
смертельну ненависть. Давид утік і знайшов
притулок в Рамі у Самуїла. Пророк Самуїл
спочив через якийсь час, і весь ізраїльський
народ зібрався в Рамі, щоб його оплакати.
Згодом його шанували в числі великих
старозавітних заступників перед Господом,
так само, як Мойсея й Аарона: «Мойсей і
Аарон між ієреями Його, і Самуїл між тими,
що призивають ім’я Його» (Пс. 98, 6).

За часів імператора Аркадія рештки тіла
пророка Самуїла були урочисто перенесені з
Палестини в Константинополь (19 травня 406
р.). Спочатку їх поклали в храмі Святої Софії,
а потім (7 жовтня 410 р.) перенесли до церкви,
яку освятили в його честь в кварталі
Евдомон, в передмісті Константинополя.
Православна Церква святкує пам’ять
пророка Самуїла 2 вересня.

митр. прот. Ярослав Венгрин,
настоятель храму Успіння Пресвятої

Богородиці с. Комарів
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2 серпня 2017 року, у день святого
пророка Божого Іллі, вихованці
недільної парафіяльної школи церкви
свт. Миколая Чудотворця с. Сторона на
чолі зі своїм духовним наставником
отцем Федором Ґудзаром відвідали
військовий аеродром у м. Новий
Калинів Самбірського району.
Незабутню поїздку було організовано
для дітей старшої групи недільної
школи, які охоче відвідують літній
табір відпочинку при парафіяльному
храмі, в рамках духовно-патріотичного
виховання молодого підростаючого
покоління.

Новий Калинів – місто Самбірського
району, яке є наймолодшим в Україні,
місто авіаторів й бойової слави і саме
тут довелось побувати нашим дітям.
Екскурсія розпочалась з відвідування
військової частини 12-ї окремої
бригади армійської авіації.  За
сприянням голови єпархіального
відділу духовного-патріотичного
виховання о. Ярослава Фабіровського
(м. Новий Калинів), дітям організували
оглядини військового аеродрому зі
сучасною авіаційною технікою –
вертольотами, які й зараз захищають
Україну. Отець Ярослав розповів дітям
про назви, дати виготовлення,
призначення кожного гелікоптера та

Із 31 липня по 5 серпня відбулось
продовження табору старшої групи
(5-9 класи) недільної школи при
церкві свт. Миколая у с. Сторона.
Метою було подружити дітей під
Божим покровом.  Девіз табору
залишився незмінним: «Люби свого
ближнього,  як самого себе»
(Мр.12:31). Вихованці  недільної
школи, віддалившись від щоденних
турбот, мали можливість цілковито
зануритися у світ таборового життя і
спільно переживати хвилини радості,
взаємодопомоги, терпеливості,  а
головне – молитовного єднання. Діти
мали чудову нагоду оздоровитися,
поглибити свої знання у вивченні
Закону Божого, отримати відповіді на
запитання, які їх цікавили.

Кожен таборовий день
розпочинався і  закінчувався
молитвою. Після ранкової молитви
діти робили зарядку та співали гімн
України. Усі учасники табору були
розділені на 3 групи, кожна з яких
вибирала свого капітана, девіз та
назву.  Обов’язковими були:
загальнотаборова руханка, біблійні
уроки, вивчення молитов англійською
мовою, співи духовних пісень, ігри,
конкурси, веселі старти, спортивні
змагання,  перегляд фільмів на
християнську тематику, квести,
вироби з квілінгу, випікання тістечок,
малюнки на асфальті тощо.

Кожен українець повинен плідно працювати над
утвердженням соборності та незалежності нашої
держави. Приносячи добрі плоди, ми вносимо свою
лепту для побудови нової України.

 Особливо в теперішній час, коли наш народ
виборює ціною крові своє майбутнє ми всі повинні
згуртуватися, щоб творити нове життя і дати
гідний приклад для наших дітей. І тут вже не
залежить, що ми робимо, чи зі зброєю в руках
захищаємо Україну, чи  займаємося
волонтерством, молимося,  опікуємося
знедоленими та хворими? Це все наш внесок  у
велику скарбницю незалежної, високоморальної
та духовної України.

От і у День незалежності гарним прикладом для
наслідування є наші воїни-захисники,  які
незважаючи на власні проблеми, опікуються
знедоленими дітьми. Асоціацією АТО Львівщини
була організована поїздка до Львова  в «Парк
культури та відпочинку» дітей з Буківського
будинку-інтернату, що на Старосамбірщині. На
центральній сцені парку відбувався концерт-
ярмарок, організований благодійним фондом «Із
янголом на плечі» за участі вокально-
танцювальних колективів міста, скрипаля

Діти Недільної парафіяльної
школи с. Сторона відвідали

військовий аеродром

цікаві героїчні історії. Після цього діти
відвідали Алею Слави, де віддали шану
загиблим авіаторам в зоні АТО.
Помолилися в храмі вмч. Димитрія, що
на території військової частини і
відвідали парафіяльний храм святого
рівноапостольного великого князя
Володимира УПЦ КП у м. Новий
Калинів.

Отець Федір подякував отцю
Ярославу за подарований час, побажав
успіхів у служінні, плідної праці та
виголосив многоліття, яке виконали
вихованці недільної школи.

Такий насичений та сповнений
цікавими історіями день був завершений
поїздкою на річку в с. Підмонастирок,
де всі з чудовим настроєм скупались та
освіжились.

Дорога вперед і назад була наповнена
позитивом і цікавими розмовами. В
автобусі співали церковні пісні.
Подорож дітям дуже сподобалась,
додому усі повернулись з піднесеним
настроєм і з бажанням повернутись ще
раз у таке мальовниче місто, як Новий
Калинів.

Віталія Сабат,
учителька недільної
парафіяльної школи

церкви свт. Миколая с. Сторона

«ЛЮБИ СВОГО БЛИЖНЬОГО, ЯК
САМОГО СЕБЕ»: ЛІТНІЙ ТАБІР «БОЖЕ

ДЖЕРЕЛЬЦЕ» У СЕЛІ СТОРОНА
В один із  шести днів табору

вихованці Недільної школи їздили на
екскурсію в м. Новий Калинів. Там
учням організували оглядини
військового аеродрому зі сучасною
авіаційною технікою – вертольотами,
які й зараз захищають Україну. 

У таборі завжди панувала весела та
дружня атмосфера. В останній день
табору,  а  саме в день свята
Почаївської ікони Божої Матері,
вихованці приступили до Сповіді та
святого Причастя,а також приклались
до святої ікони. Всі помолилися і
подякували Богу за корисно
проведений час.  В свою чергу
настоятель прот.  Федір Гудзар
висловив щиру подяку помічникам та
вчителям Недільної школи ( Марія
Герляк, Наталія Гудзар, Олена Кузів,
Оксана Титар, Віталія Сабат) за
активну участь в організації  та
дозвіллі дітей.

Такі  табори при храмах
допомагають творити справжню
християнську сім’ю, в якій панує дух
молитви, співпереживання, жерто-
вності, терпимості до ближнього,
прощення, християнської радості та
любові, адже саме на таких засадах і
має відбуватися християнське
виховання дітей. Нехай допоможе нам
у цьому Господь.

Підготувала Ірина Бобик

День Незалежності – свято українського народу!

Олександра Божика, стронгмена Олега Скавиша
(Тягнизуб), Метіна Байбара з Туреччини (танці з
ножами), байкерського клубу Львова
«HULIGAN». Все дійство було покликане під
егідою «Таланти світу за життя Орестика Бобка».

 Участь від нашого району приймали екс-
керівник медслужби полку «АЗОВ» Володимир
Боднар, воїн Богдан Франківський та військовий

священик Роман Вісьтак. Радісними та з емоціями
вихованці повернулися додому.  

 Творячи добро, ми виконуємо заповіді любові
та милосердя, ділимося частинкою серця і тим
наближаємо перемогу та утвердження нашої нації.

Зі святом, тебе Україно!
Прес-служба Старосамбірського

благочиння
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19 серпня відбулася надзвичайно радісна подія для маленьких парафіян
храму Преподобної Параскеви Сербськоі, що у селі Лютовисько. Ця подія –
Перша Сповідь. До своєї сповіді діти готувалися, як до першого іспиту. В
цій підготовці їм допомагав настоятель храму – священик Дмитро Яворський.
Він вміло надав дітям настанови справжнього християнина, допоміг їм
відкрити свої душі та серця, щоб прийняти Ісуса.

Після Святої Літургії діточки підготували для всіх невеликий виступ.
Вони розповідали вірші, дякували священику, за те, що допоміг їм прийти
до Бога, за науку, яка запам’ятається їм на все життя.

На згадку про Першу Сповідь та урочисте Святе Причастя кожній дитині
було вручено пам’ятку, та зроблено фото на фоні храму, яке стане
незабутньою згадкою про цей день. Бажаємо дітям протягом усього свого
життя пронести у своєму серці ту Господню любов, ласку і Благословення.

Марія Стрюкова,
парафіянка храму Преподобної Параскеви Сербської

14 серпня, на запрошення
настоятеля прот. Богдана Лерна-
товича і громади, із благословення
правлячого архієпископа Дрого-
бицького і Самбірського Якова
благочинний прот.  Іоан Білик
прибув у с.  Бачина і освятив
наріжний камінь майбутнього храму
на честь Святої Трійці, де заклав
капсулу для прийдешніх поколінь.
Благочинному співслужили: насто-
ятель прот. Богдан Лернатович,
прот. Богдан Лернатович (с.
Бісковичі), прот. Іван Білик.

 Після освячення благочинний
звернувся до парафіян і розповів про
важливість храму Божого найперше
у свої душах. Також висловив

19 серпня Церква Христова уже
впродовж тисячоліть, велично з
радістю і любов’ю святкує свято
Преображення Господа нашого
Ісуса Христа. Особливим є це
свято, бо закликає кожну людину
до щирої молитви, до переміни
свого життя на краще, до подяки
Своєму Творцеві за його любов і
ласку.

Надзвичайно величним і
особливим воно було для парафіян
села Бусовисько. Цього дня на
запрошення протоієрея Івана
Білика, для освячення престолу і
спільної молитви,  прибув
Високопреосвященіший Яків –
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський та Преосвященіший
Митрофан – єпископ Харківський
і Богодухівський.

На церковному подвір’ї владик
з словами вітання та короваєм
зустрічали діти. А у притворі храму
архіпастирів зустрів і привітав
настоятель храму протоієрей Іван
Білик.  Після чого владики
освятили новий престіл храму, в
який вложили часточку мощей, і
звершили Божествену Літургію з
нагоди престольного свята.
Владикам співслужило духовен-
ство Старосамбірського та
Самбірського благочинь.

Наприкінці Богослужіння
владика Яків виголосив повчальне
слово,  в якому зазначив,  що
Преображення Господнє втішає
кожну людину в її нелегкому

«Пресвятая Богородице, спаси нас», – із такими словами звертаються
чайковичани кожної неділі під час Молебню чи Акафісту до Пресвятої Діви
Марії з Немовлям, яка з’явилася на шибці старенької хати у 1937 році, 80-
річчя появи якої святкуватимемо 15 грудня.

А от 15 серпня наші парафіяни мали нагоду із своїми сердечними
просьбами – молитвами – звернутися до святих ікон Божої Матері
«Скоропослушниці» та «Всецариці», та поясу Богородиці, які привезли до
нашого села з ініціативи настоятеля церкви о. Василя Поповича.

Протягом дня були відслужені Літургія, акафіст та молебні, де віруючі
молилися перед чудотворними іконами, просячи зцілення від різних недуг,
а особливо від раку;  зміцнення віри, заступництва Богородиці, здоров’я,
миру, душевного спокою…

Під час перебування святинь у церкві Різдва Івана Хрестителя
безперестанно лунали піснеспіви: «Радуйся, Всецарице, що недуги наші
благодаттю зціляєш» та «Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, що
прохання наші на благо сповнюєш».

Велика радість, Божа благодать, піднесена урочистість відчувалися у
церкві, бо до храму ішли та ішли люди, не тільки із нашого села, але із
сусіднього – Погірців, разом із о. Миколою, які сподівалися на чудо.

І чудо сталося…
Після Літургії, коли о. Василь особисто погасив свічки біля ікони Матері

Божої «Скоропослушниці», одна свічка через певний період знову сама
загорілася. Це засвідчують жінки, які ще перебували у храмі.

А парафіянка Марія Пиза, яка мала великі проблеми зі здоров’ям,
зцілилася.

Тож ревно молімося, щиро вірмо, міцно любімо, щоб знайти Божу ласку,

Чудотворні ікони у
Чайковичах

Перша Сповідь у храмі преподобної
параскеви сербської В селі Лютовисько

Освячення престолу у
с. Бусовисько

земному житті, зміцнює її немічні
сили і вселяє в її розум і серце
вищий сенс життя – переміну до
кращого і успадкування вічного
життя. А також владика привітав
усіх зі святом та великою подією
для парафії – освяченням нового
престолу та побажав усім миру,
злагоди,  взаємної пошани,
християнської любові і Божого
благословення.  У свою чергу
настоятель храму подякував
владикам за візит і молитви, які
вони вознесли  до Господа і
побажав їм міцного здоров’я, віри,
любові,  терпіння, наснаги на
подальшу працю на славу Божу та
користь людям.

Після завершення Літургії біля
храму були освячені, принесені до
храму вірними, виноград та інші
плоди дерев: яблука, груші, сливи.
А також відбувся хресний хід
навколо храму і окроплено
освяченою водою всіх присутніх.

Величність цього святкового
дня, приїзд архієреїв, освячення
престолу, мудре слово пастиря –
усе це закарбувалося у серці і
пам’яті кожної присутньої людини
на все життя.  Святкуючи це
прекрасне і славне свято
Преображення, кожен з присутніх
відчув дивовижний стан душі і
тіла,  ніби перебував сам на
Фаворській горі і духовно
збагачувався,  відчуваючи
благодать Божу.

Дмитро Гурин,
 студент ВПБА

Освячення наріжного каменю
в с. Бачина Старосамбірського

благочиння
сподівання,  що новий храм об’єднає
громаду села в дружню сім’ю, в якій
будуть панувати любов, мир,
взаєморозуміння та взаємопідт-
римка. Це є нелегка справа, але у
Бога немає нічого неможливого,
потрібно покладати всю надію на
Бога і Він допоможе у ваших
починаннях.

У свою чергу отець настоятель
подякував благочинному і
священикам, які прибули разом
помолитися і попросити у Бога
благословення на початок
будівництва Божого храму. Після
многоліття було освячено зілля і
зроблено загальну світлину.

прот. Іван Білик
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ВИРЯДЖАЛА
МАТИ СИНА
Проводжала Мати Сина,
У Покрові Пресвята.
Виноградник поділила,
Хрест увінчаний дала.

Виряджала, проливала
Сльози Мати Пресвята,
Любов материнську дала,
Покров Мати Пресвята.

Проводжала і благала,
У Покрові Пресвята.
Синів вірних виряджала,
Щоб несли того Хреста.

Мироносиці зійшлися –
Миро Богу принесли,
Покрова благословила,
Щоби за Хрестом ішли.

Не було притулку тому
Дереву Спаса Христа.
Лиш земля забута всіми,
Прийняла Древо Христа.

Не захищеним підняли,
Серед поля край села,
Під твою опіку дали,
Вознесінню Пресвята.

І велику силу має
Хрест Спасителя Христа.
Він наш храм оберігає,
Вознесіння Пресвята.

Від біди, горя, недуги,
Повені, вогню і зла.
Благословить і вінчає,
Храм Вознесінню Христа.

Книга Божа пам’ятає
Паростки того зерна,
За всіх Господа благає,
Покров Мати Пресвята.

Як посіяв сівач зерно,
При дорозі край села.
Богом поблагословенна,
Зародила та земля.

У наріжний камінь вклали,
Пригорщу того зерна,
Стіни з любов’ю прибрали
Гіллям виноградника.

Бог усіх благословляє
І Покрова Пресвята,
Вознесіння храм зціляє
Й Живоносная вода.

Вірні й сини сивіють,
Роки забрали життя,
Лиш ялинки тії знають,
Хто зберіг їм це життя.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка

Самбірського благочиння

20 серпня 2017 року мало б виповнилось 70
років з Дня народження колишнього декана
Самбірського благочиння і настоятеля парафії
св. ап. і єв. Іоана Богослова у с. Бабино отця
Стефана Потюка.

Напередодні цієї дати у с. Бабино
духовенство Самбірського благочиння на чолі
з деканом отцем Миколою Бухнієм, молитовно
вшанували пам’ять свого колишнього
благочинного і на могилі спочилого отця
Стефана засвітили пам’ятну лампаду.

Отець Стефан Потюк народився 20 серпня
1947 року в с. Карпатське Турківського р-ну
Львівської області. Помер 1 листопада 2014
року і похований у с. Бабино Самбірського
району біля церкви, де був настоятелем 30
років. На посаді благочинного Самбірського
району перебував понад 21 рік.

Духовенство та вірні Самбірського
благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії
УПЦ КП пам’ятають ревне служіння отця
Стефана Богові, Церкві і людям та моляться до
престолу Божої Слави за упокій душі спочилого
декана у Царстві Небесному!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!
Прес-служба Самбірського благочиння

Отцю Стефану
Потюку мало б

виповнитись – 70!

Молитовна опіка над
українськими рятівниками

30 серпня 2017 року військовий священик церкви св. вмч.
Димитрія Солунського УПЦ Київського Патріархату Роман
Сироїд із духовною опікою відвідав підрозділ українських
рятівників у смт. Немирів Яворівського району (54 ДПРП ГУ
ДНС України у Львівській обласі).

 Духіник провів духовну бесіду з рятівникам на тему: «Успіння
Божої Матері», відслужив акафіст Пресвятій Богородиці перед ЇЇ
іконою «Неопалима Купина», прочитав молитву за рятівників і
благословив їх на подальшу працю на благо України.

У свою чергу рятівники з вдячністю за молитву, провели для
духовного отця екскурсію частиною, ознайомили про життя та
службу українських рятівників, оглянули приміщення для
звершення духовних потреб воїнів, яке незабаром буде освячене.

 На завершення отець Роман подякував керівництву частини за
плідну працю даного підрозділу з церквою.

Слава Ісусу Христу! Слава нашим рятівникам! Слава Україні!!!
Прес-служба відділу духовно-патріотичного виховання

у зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ

Київського Патріархату

Не залишай нас пастирю
духовний,

Не забувай, що маєш теж дітей,
Не будь ти проповідник лиш

церковний,
Не покидай пробитий корабель.

Ми захщаєм слова твої молитви,
Вона голосить: «Не грабуй, не

убивай».
Ми підставляємо тіла на полі

битви,
А ти за нас лиш Господа благай.

Ми воїни у сотні твої,
Без Бога ми ні дня не проживем,
Лиш захищаєм грішні душі свої,
В війні за Україну життя ми

віддаєм.

НЕ ЗАЛИШАЙ НАС
ПАСТИРЮ ДУХОВНИЙ

Ми корабель піднімем з моря
того,

По хвилях як по суші перейдем.
Кожен несемо хреста свого,
Лиш з Господом душі свої

спасем.

Випроси у Бога, Серафиме,
ласки,

За воїнів, за Україну й нарід
весь.

Не дозволяй вітрилам в морі в
пасти,

Бо для усіх один Христос
Воскрес!

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка Самбірського

благочиння


