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«У одного багатого чоловіка добре вродила
нива. І міркував він сам в собі: що мені
робити?.. Зруйную житниці мої та збудую
більші» (Лк. 12, 16-18). Для чого ж вродила нива
у людини, яка не хотіла зробити нічого доброго з
цього врожаю? Щоб тим більшою мірою
відкрилося Боже довготерпіння, коли навіть до
такого ступеня простягалася благодать Божа;
тому що Бог посилає дощ на праведних і на
неправедних, і сонце Своє сяє на злих і добрих
(пор.: Мф. 5, 45). Але така благість Божа накликає
більше покарання на лукавих. Бог послав дощі на
землю, оброблену руками користолюбивими; Бог
дав сонце, щоб зігріти насіння і помножити плоди
за допомогою врожаю. Ось що було від Бога:
придатність землі, добре поліття, велика кількість
насіння, сприяння волів і всі інші умови, при яких
звичайно процвітає землеробство. Що ж від
людини? Зла вдача, людиноненависництво,
скупість. Цим вона віддала Благодійникові. Не
пам’ятала вона спільної природи, не думала, що
надлишки треба розділяти убогим, не звернула
уваги на заповідь: не відмовляй у благодіянні
нужденному і: Милість і істина нехай не
залишають тебе (Притч, з, 27, з); і: розділи з
голодним хліб твій (Іс. 58, 7). Не почуті нею всі
пророки, всі взиваючі учителі; ломилися у неї
житниці, стиснені безліччю покладеного в них, а
скупе серце було не повне. Постійно прикладаючи
до старого нове і щорічними надбаннями
збільшуючи велике багатство, впав він у ці
нерозв’язні труднощі, через користолюбство не
погоджуючись розлучитися із старим і через
велику кількість не знаходячи місця, де покласти
нове. Тому у нього незліченні клопоти, болісні
турботи.

Що зроблю? Хто не пошкодує чоловіка, який
в такому соромітному положенні? Жалюгідним
робить його врожай, жалюгідним роблять
теперішні блага, а ще жалюгіднішим робить
очікуване. Земля йому приносить не прибутки, але
вирощує зітхання; не врожай плодів приносить
вона, але турботи і скорботи, і страшні труднощі.
Він сумує подібно до бідняків, і чи не те ж саме
чуємо від нього, що і від людини, обтяженої
убогістю? Що зроблю? Звідки візьму прожиток?
Звідки візьму одяг?

Те ж говорить і багатий, мучиться в серці, яке
томиться турботою. Те, що веселить інших, від
того мучиться користолюбивий: не радує його, що
все у нього в домі наповнено; але багатство, що
тече до нього і ллється через краї сховищ,
багатство вражає душу його побоюванням, щоб
не перепало чого-небудь стороннім і щоб це не
обернулося в джерело якого-небудь добра для тих,
що мають потребу.

І мені здається, що його хвороба душі подібна
до хвороби людей ненажерливих, які швидше
погодяться надірвати себе багатоядінням, ніж
поділитися залишками з тими, що мають потребу.

Пізнай, чоловіче, того, хто дарував. Згадай себе
самого, хто ти, до чого приставлений, від Кого
отримав це, за що поставлений над багатьма. Ти
служитель благого Бога; приставник подібних до
тебе рабів: не думай, що все приготовлене для
твого черева; про те, що у тебе в руках, міркуй,

«КРАЩЕ ІМ’Я ДОБРЕ, НІЖ ЧИМАЛО БАГАТСТВА»:
ПРО МИЛОСТИНЮ ТА КОРИСТОЛЮБСТВО

як про чуже. Воно не довго буде веселити тебе,
потім витече і зникне; але у тебе зажадають
суворого в цьому звіту. А ти все тримаєш
закритим, за дверима і замками, і, приклавши
печатку, не спиш від турбот, і роздумуєш сам з
собою, слухаючись божевільного радника – себе
самого. Що зроблю? Слід було б сказати:
«Наповню душі жадаючих, відчиню свої житниці,
скличу всіх тих, що мають

потребу. Наслідуватиму Йосифа, виявляючи
людинолюбство, промовлю великодушне слово:
всі, у кого немає хліба, приходьте до мене; як із
загальних джерел залучися до дарованої Богом
благодаті кожен, скільки кому потрібно!» Але ти
не такий! Чому ж? Тому, що заздриш людям в
насолоді, і, склавши в душі лукаву раду, піклуєшся
не про те, щоб дати кожному що потрібне, але
щоб, все захопивши, всіх позбавити можливої від
того користі.

Близько були ті, що прийшли за його душею, а
він міркував в душі про страви. У цю ніч він взятий,
а ще мріяв про насолоду багато років. Дано тільки
йому час про все передумати і зробити явним свій
настрій, щоб потім почути вирок, якого
заслуговувало його волевиявлення. Нехай не буде
цього з тобою! Для того і написане це, щоб ми
уникали подібних вчинків.

Наслідуй землі, людино: принось плоди, як вона,
щоб не опинитися тобі гірше неодушевленої
(землі). Вона виростила плоди не для своєї
насолоди, але на служіння тобі. А ти, якщо і явиш
плід благотворіння, то збереш його для самого
себе; тому що благочинність добрих діл
повертається до тих, що дають. Подав ти
голодному? І подане тобою повертається до тебе
з приростом. Як хлібне зерно, впавши в землю,
повертається в прибуток тому, хто кинув; так хліб,
поданий голодному, згодом приносить стократну
користь. Тому кінець землеробства нехай буде для
тебе початком небесного сіяння; бо сказано: сійте
собі в правду (Ос. 10, 12).

Для чого ж ти турбуєшся? Для чого мучиш себе,
посилюючись перетворити багатство своє в глину
і цеглу? Краще ім’я добре, ніж чимало
багатства (Притч. 22, 1). А якщо вважаєш гроші
за честь, що отримується заради них, то дивися,
наскільки вигідніше в міркуванні про славу
називатися батьком тисяч дітей, аніж мати в
гаманці тисячі монет? Гроші, і не бажаючи,
залишиш тут, а славу добрих діл принесеш з
собою до Господа, коли перед загальним Суддею
оточить тебе цілий народ і буде називати своїм

годувальником, благодійником, і почнуть
приписувати тобі всі імена людинолюбства. Чи не
бачиш, що на видовищах заради короткочасної
шани, заради народних криків і оплесків
витрачають багатство на борців, на блазнів і на
людей, що б’ються зі звірами, на яких інший
погребував би і поглянути? А ти скупий на витрати,
коли можеш досягти такої слави! Хвалити буде
Бог, торжествувати будуть ангели, ублажати
почнуть всі люди, скільки їх не було від створення
світу. Вічна слава, вінець правди, Царство
Небесне будуть тобі нагородою за добре
розпорядження цим тлінним майном. Але ти ні про
що це не піклуєшся; піклуючись про земне,
зневажаєш те, що очікується. Отже, признач
багатство на різні потреби, поставляючи пишність
і славу на витрати нужденним. Хай і про тебе буде
сказано: витратив, дав убогим, правда його
перебуває повік (ІІс. 111, 9). Не підвищуй ціну
під час потреби; не вичікуй нестатку в хлібі, щоб
відчинити свої житниці, бо хто продає пшеницю
скупо, від народу буде проклятий (Притч, 11,
26). Не чекай голоду для золота, ні загальної
нестачі для власного свого збагачення. Не
корчемствуй людськими бідами; гніву Божого не
обертай для примноження у себе грошей. Не
роздирай ран у тих, які були побиті.

Але ти присвячуєш свої турботи золоту, а на
брата не звертаєш уваги. Знаєш чекай монети і
розрізняєш справжню монету від підробленої, але
зовсім не знаєш брата в біді. Тебе вкрай веселить
добрий колір золота, але ти не рахуєш, скільки
стогонів бідного супроводжує тебе.

Як представлю поглядам твоїм страждання
бідного? Оглянувши внутрішність дому, бачить він,
що золота у нього немає і ніколи не буде; домашні
прилади і одяг точно такі, як і у кожного жебрака;
всі вони коштують не багато оболів. Що ж ще?
Звертає, нарешті, погляд на дітей, щоб, відвівши їх
на торг, в цьому знайти допомогу проти голодної
смерті. Уяви при цьому боротьбу неминучого
голоду і батьківської любо ві. Голод загрожує
найтяжчою смертю, а природа вабить до
протилежного, переконуючи померти разом з
дітьми. Багато раз збирається він йти, багато раз
зупиняється; нарешті переможений, змушений
необхідністю і невблаганною потребою. І над чим
ще замислюється цей батько? «Якого раніше
продати мені? На якого приємніше погляне
хліботорговець? Чи не взяти старшого? Але
поважаю його старшинство. Або молодшого? Але
шкода його віку, який не відчуває ще нещасть. Цей
зберігає в собі ясні риси батьків; а цей здібний до
навчання. Горе мені, які труднощі! Що зі мною
буде? На якого з них напасти мені? У якого звіра
зайняти мені душу? Як забути природу? Якщо всіх
утримаю при собі, то побачу, як всі будуть помирати
з голоду. Якщо продам одного, то якими очима
дивитимуся на останніх, зробившись вже для них
підозрілим, так що перестануть мені вірити? Як
житиму в домі, сам довівши себе до бездітності?
Як піду за стіл, на якому достаток придбаний
такими засобами?» І він після незліченної безлічі
сліз йде продавати улюбленого сина!

Свт. Василій Великий

Закінчення на 4 стор.
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«Твоє Успіння, Діво Маріє, святкуєм в піснях, словах, псалмах..»

28 серпня, у величне свято Успіння Пресвятої Богородиці, парафіяни села Раденичі
Мостиського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП святкували свій
престольний празник.

У цей день до храму зійшлося багато  вірян з молитвами до Пресвятої Богородиці.
Святкову Божественну Літургію очолили настоятель храму митрофорний протоієрей
Миколай Різничок разом із запрошеним духовенством. Опісля Літургії відбулося
освячення води та хресний  хід навколо храму.

Парафіяни храму Успіння Пресвятої Богородиці с. Раденичі

Під невпинну мелодію  часу крізь роки і століття несе свої бистрі води гірська
Сторонявка. Розтинаючи гірську долину на два боки, срібною стрічкою в’ється між
горбами.  Смарагдові вершини Карпатських гір оперізують село по всій його довжині.

…Це все – Сторона.
У підніжжі Карпат розляглося село,
Славилось ткацтвом, бондарством, красою.
Тихо-мирно життя і цій долині текло,
Село звалося це Стороною.

Ошатні будинки жителів села прикрашені розкішними квітниками. Дзвенять доспілі
яблука у пізніх літніх садах. Ліхтарики груш світять жовтогарячим світлом у місячному
сяйві.

Серед цієї розкішної природи у центрі села стоїть храм свт. Миколая:
А на горбі стоїть величний храм,
Якому в горах рівні ще немає.

Одним з найбільших празників  у селі єУспення Пресвятої Богородиці. У ці
прекрасні дні пізнього літа це величне свято святкує уся Сторона. Сотні гостей
з’їжджаються на храмове свято. Цей рік для сторонян особливий,  тому що збігаються
три ювілейні дати нашої церкви:1030-ліття  Хрещення Руси-України, 30-річчя другого
відкриття храму та 25-річчя служіння на славу Божу о. Федора Гудзара.

З нагоди таких подій парафію відвідав архиєпископ Дрогобицько-Самбірський
Яків разом із великою кількістю священиків. Щира зустріч із владикою відбулася при
вході до святині. Розкішні квіти, щирі слова, велика кількість парафіян на чолі з
настоятелем розчулили владику.

Усе в квітах тут, як писанка наш храм.
І діти, і дорослі – всі в вишиванках нині,
Злилась любов сердець із Божою любов’ю,
І чуємося всі в єдиній ми родині.

Велична Служба Божа, очолювана архиєпископом Яковом у супроводі собору
священиків, настільки душевно піднесла парафіян, що в багатьох блистіли на очах сльози.

Така величність духу, такий душевний рай,
Що ніби все село з’єдналось з небесами.

Прекрасний спів хору, який очолили диригенти пані Олената пан Степан, підносився
понад церковною банею, злітаючи  до самого  неба.

Після завершення святої Літургії владика Яків нагородив настоятеля о.Федора
орденом князя Володимира, а громаду – подячною Грамотою. Діти привітали
владику, священиків, всіх парафіян та гостей. Настоятель храму склав подяку та
найкращі побажання всім присутнім.

Отримавши благословення владики, окроплені освяченою водою, люди
поверталися додому, духовно збагачені, урочисті і радісні.

Складаєм руки ми в молитві пресвятій,
Любов до Тебе, Отче, складаємо в офіру.
Даруй нам во віки наш незалежний край
І незалежну церкву, і православну віру.

Василь Гірчак

Першого серпня 2018 року, в день пам’яті знайдення мощей святого преподобного
Серафима Саровського чудотворця (1903р.), священики Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії – благочинний о. Микола Бухній, о. Володимир
Лернатович (с. Ралівка) та о. Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів), – взяли
участь у святковому богослужінні у Свято-Серафимівському ставропігійному
чоловічому монастирі в с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської
області. Божественну Літургію у день небесного покровителя монастиря –
преподобного Серафима Саровського, очолив клірик Тернопільської єпархії
протоієрей Дмитро Каленюк.

На службі молились священики з різних єпархій УПЦ КП.Намісник монастиря
архимандрит Максим (Волошенюк) подякував усім за молитву і підтримку
монастиря, який існує лише сім років, а також закликав Боже благословення на наш
український народ, що прагне до миру і створення єдиної Помісної Української
Православної Церкви.

Прес-служба Самбірського благочиння

СВЯТКУВАННЯ ПАРАФІЯЛЬНИХ
ЮВІЛЕЇВ  У СТОРОНІ

ДРОГОБИЦЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
24-25 серпня родини військо-

вослужбовців Міжнародного центру
миротворчості та безпеки побували в
мальовничих місцях українських Карпат.
Поїздку очолив військовий священик
Святослав Юрків.

Основним місцем паломництва став
Хресто-Воздвиженський Маняв-
ськийcкит. Монастир, завдяки своєму
уставу та розташуванню, відомий як
Український Афон. У День Незалеж-ності
України учасники поїздки мали змогу
помолитисьза себе та своїх рідних, за
нашу Батьківщину і її краще, та мирне
майбутнє, за воїнів, що боронять нашу
землю від ворогів. Насельник монастиря
ієромонах Онуфрій провів цікаву
екскурсію, під час якої розповів історію
обителі, познайомив із святинями,
торкнувся сучасного станучернечого
життя карпатської України.

Поблизу монастиря, піднімаючись
крутою стежкою вгору, «військові»
туристи мали нагоду доторкнутись до
Блаженного каменю, де проживали перші
ченці багато століть тому, а такожзробити
ковток цілющої води, що дивним і
незрозумілим чином витікаєіз цієї
величезної скали.

Оригінальним місцем зупинки стала
президентська резиденція Синьогора.
Підростаюче покоління уважно слухало
екскурсовода, який розповідав про
президентів, що тут бувають, високих

ХРАМОВЕ СВЯТО СЕРАФИМО-САРОВСЬКОГО
МОНАСТИРЯ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

У КАРПАТИ НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
гостей, а серед мисливських угідь –
роздивлялись і шукали поміж дерев
маленьких кабанів та інших тварин.

Варто зазначити, що разом із сім’ями
військовослужбовців у поїздці взяли
участь декілька американців, які
нещодавно прибули в Україну, зокрема
на Яворівський полігон. Вони розглядали
карпатську красу і, напевно, зако-
хувались в гори, які не можуть не
полонити людський погляд. Американці
не пасли задніх під час проведення
дитячих ігор, повторяли українські слова,
вчили дітей краще говорити англійською.

Наступного дня з новими силами усі,
без виключення, рушили непростою
дорогою до Манявського водоспаду.
Учасники походу декілька разів
переходили гірську річку, милувались
неймовірно красивими краєвидами, а
коли підійшли до величезних кам’янистих
стін, побачили здалеку кінцеву мету
походу – з висоти близько 20-ти метрів
гірська річка обривається і щосили
летить донизу. Шум води перебивають
людські розмови і манить підійти ближче.
Відважніші ставали під струм холодної
джерельної води і швидко відходили назад.

Дорогою додому втомлені туристи
вели розмову про те, куди б ще поїхати,
питали капелана, чи будуть такі поїздки
регулярними. Це значить, що подорож
удалась!

Прес-центр єпархії

Храмове свято у с. Раденичі
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Упродовж 30 липня – 5 серпня на парафії храму
Собору св. Йоана Хрестителя селища Підбуж
тривала «Православна літня школа».
Інтенсивний курс такої школи передбачав
швидке, якісне й ефективне навчання та
одночасно активний відпочинок у поєднанні з
молитвою. Однією із цілей школи було створити
сприятливу та невимушену атмосферу. Це
означало спільне навчання аніматорів разом з
дітьми і забезпечення дітям відчуття свободи
та їхньої важливості, щоб вони не боялись
висловитись (чи це правильно, чи неправильно),
навчились мислити, думати, ставити запитання
і шукати відповіді на них. Крім того, формат
літньої школи дозволив побачити християнство
у повсякденні та побуті – через активне
спілкування під час спільних чаювань, переглядів
фільмів чи мультфільмів (та їхнього
обговорення), поїздки-екскурсії дітей із
батьками, які сприяють їхній формації не лише
як активних християн, але і як людей, які мають
натхнення щось робити та дізнаватись.

У Православній літній школі взяло участь 60
дітей з Підбужа віком від 4 до 13 років. Усі
вихованці були поділені на чотири вікові групи:
«Світлячки» (4-6 років), «Зернятка» (7-8 років),
«Мудрагелики» (9-10 років) та «Remember-ku»
(11-13 років). Учителями (яких називали
аніматорами) були молоді та перспективні
студентки вишів Львова та Києва, які щоденно
на волонтерських засадах навчались та
відпочивали разом з дітьми, зокрема, це:
студентки Львівського національного
університету ім. І. Франка Анастасія та Софія
Альмеси; студентка одного з медичних
навчальних закладів Києва Софія Стецяк;
випускниці Підбузької недільної школи Анна
Сидорак, Віра Стецяк та Віра Шемеляк.

Навчальна програма літньої школи
передбачала навчання у малих групах,
інтерактивні методи навчання, співпрацю у
колективі. Учні вивчали основи християнського
віровчення, основи медичної допомоги, правила
етикету тощо. Упродовж семи днів діти та
вихователі мали змогу, насамперед, зранку
молитись разом із о. Іваном Альмесом,
навчатись із своїми вчителями-аніматорами та
відпочивати у колі друзів. Тобто, щодня діти
разом із вчителями-аніматорами дотримувалися
академічного розкладу, що складався із молитви
(молебень), руханки, виконання гімну,
навчального заняття (кожного дня інша тема  –
«Знайомство», «Церква», «Ікона», «Здоров’я»,
«Християнські традиції»), перерва (чай, сік,
печиво, бутерброди), майстер-клас, ігри,
перегляд мультфільмів тощо.

«СПРАВЖНІ ХРИСТИЯНИ – ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ»:
ПРАВОСЛАВНА ЛІТНЯ ШКОЛА У ПІДБУЖІ

Програма Православної літньої школи була
насиченою та різноманітною, про що свідчать
різноманітні майстер-класи: 1) скрапбукінг –
виготовлення сімейних альбомів власноруч, 2)
«Кульбаби дружби» – малювання акриловими
фарбами на акварельному папері, 3) «Чарівне
дерево» – виготовлення дерева за допомогою
відбитку власної долоні, 4) маленькі скульптори
ліпили за допомогою кінетичного піску
різноманітні фігурки.  Окрім цього діти грали у
квести, інтелектуальні та пізнавальні ігри.

Із найменшими дітьми (4-6 років) проводились
уроки у вигляді презентацій, завдяки картинкам
та мультфільмам діти дізнавались про основи
християнського віровчення. У рамках тематичного
дня «Ікона», діти двох груп (7-10 років) мали змогу
відвідати місцеву каплицю св. архистратига
Божого Михаїла, яку розмальовує випускниця
кафедри сакрального мистецтва Львівської
національної академії мистецтв Ольга Городиська.
Художниця Ольга стисло розповіла дітям про
іконопис, а саме про розпис каплиці та значення
окремих ікон. Крім того, магістрант Київської
православної богословської академії Степан
Альмес розповів дітям про розписи храму Собору
Св. Йоана Хрестителя. У день, присвячений темі
«Здоров’я», про надання першої медичної
допомоги розповів фельдшер Підбузької районної
лікарні, диригент церковного хору Ігор Стецяк.

Діти віком 11-13 років брали участь у
креативних післяобідніх посиденьках, під час яких
вони дивились мультфільм на релігійну тематику
«Коко»; змагались у конкурсі «Найкраще
православне фото», де за допомогою своїх
гаджетів повинні були сфотографувати красу
Божої природи, назвати фото та розповісти про
зроблену світлину; підкорили найвищу вершину
Підбужа гору Магуру (729 м над рівнем моря);
грали у гру «Хто зверху»; біля водоспаду
Шипітник організували День дружби, де

обмінялись само-робними
подарунками. Також діти
старшої групи вивчали
християнські банси «Сонце нам
сіяє» і «Fly». Окрім того було
проведено біблійні вікторини та
музичні ігри.

Крім того, на Магурі (одній із
найвищих гір Підбужа) з дітьми
старшої групи було проведено та
знято відеоролик у рамках
флешмобу до Дня незалежності
України #Моя слава Україні,
організованого у соцмережах
youtube  та instagram ТСН
(телеканал 1+1). Відео за участі
підбузьких дітей опубліковано у
згаданих соціальних мережах, і

його мають можливість переглянути по всій
Україні. Зрештою, незамінним атрибутом
щоденних відвідин Православної літньої школи
стало створення чимало фото, та ведення
своєрідного відео-щоденника. Наприкінці
кожного дня у соцмережах публікувались
невеликі відеоролики, які дозволяли усім охочим
дізнатись про життя активних дітей-християн в
одній із місцевостей Прикарпатського краю.

Під час літньої школи проводились коротенькі
бесіди-відеозаписи, які з одного боку дозволили
дітям подумати на певні теми та спробувати
висловитись на них, з іншого боку – після
відеомонтажу забезпечують медійну підтримку
православної літньої школи. Як результат, у
мережах youtube (сторінка «Pidbuzh Chado») та
facebook (сторінка «Підбузька недільна школа»)
започатковано рубрику «Дитяча мудрість». На
даний момент вдалося створити невеликі
відеоролики тривалістю до однієї хвилини на три
теми: «Що таке молитва?», «Що таке
відпочинок?» та «Що для тебе Україна?».
Сподіваємося упродовж навчального року
рубрика буде поповнюватися новими цікавими
та змістовними відеороликами.

Православна літня школа завершилась
молитвою та врученням подарунків усім
учасникам школи й жертводавцям (прапорці та
блокноти із логотипами «Православна літня
школа 2018»). Учасники школи також спільно
переглянули відеоролики про кожен навчальний
день. Крім того, 6 серпня відбулася поїздка за
участі дітей та батьків до курортного міста
Трускавець. Тут підбужани помолились у храмі
Благовіщення Пресвятої Богородиці,
настоятелем якого є декан Дрогобицького
благочиння отець Ігор Пулик, та за сприяння
уродженця Підбужа пана Миколи Пирцуса
відвідали санаторій «Аркада», а також взяли
участь у цікавій та пізнавальній екскурсії.

Щиро дякуємо за підтримку жертводавцям,
батькам, дітям, дівчатам вчителькам-
аніматоркам, отцю Івану Альмесу, всім тим, хто
долучився до успішної та перспективної
ініціативи виховання нашого майбутнього
покоління.

Православна літня школа у Підбужі
засвідчила, що бажання і натхнення дозволили
створити разом із дітьми атмосферу довіри, та
показати на власному прикладі, що християни –
це люди, які живуть у сучасному світі,
використовують сучасні технології, говорять
сучасною мовою, залишаючись при цьому
християнами, оскільки стараються виконувати
заповіді Христові. А приховане гасло школи
«Справжні християни – це наше майбутнє!»
хоча б частково вдалося реалізувати.

Анастасія Альмес
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«КРАЩЕ ІМ’Я ДОБРЕ, НІЖ ЧИМАЛО БАГАТСТВА»:
ПРО МИЛОСТИНЮ ТА КОРИСТОЛЮБСТВО

(Продовження, початок на 1 стор.)

А тебе не турбують страждання; ти не
відчуваєш вимогу природи! Цього нещасного
пригноблює голод, а ти зволікаєш і смієшся,
сприяючи тому, щоб продовжилося його лихо! Він
серце своє пропонує тобі ціною за їжу, а у тебе не
тільки не ціпеніє рука, яка збирає податки з таких
нещасть, але ти ще домагаєшся більшого і
намагаєшся, як би, узявши більше, дати менше,
щоб для цього бідняка його нещастя зробити в
усіх відношеннях ще більше обтяжливішим! Ні
сльози не викликають в тобі жалості, ні зітхання
не пом’якшують серця; ти непохитний і
неприступний! У всьому бачиш золото, скрізь
представляєш золото; про нього мариш і уві сні,
про нього думаєш

і під час неспання. Як божевільний в припадку
сказу не дійсні  бачить речі, але уявляє те, що
викликає в них хворобу; так і у тебе душа,
одержима сріблолюбством, у всьому бачить
золото, у всьому бачить срібло. Приємніше тобі
дивитися на золото,

ніж на сонце. Ти бажав би, щоб все
перетворилося на золотий склад, і, як тільки
можна, придумуєш для того способи.

Чого тільки ти не приводиш в рух заради
золота? Хліб у тебе робиться золотом, вино
затвердіває в золото, і вовна перетворюється в
тебе в золото; всякий торговий оборот, всяка
вигадка приносять тобі золото. Золото само себе
народжує, розмножуючись через ріст; у тобі немає
ситості, не видно кінця побажанню. Дітям, коли
вони жадібні, нерідко дозволяємо без міри їсти,
що вони особливо люблять, щоб зайвим
пересиченням викликати огиду; але не такий
користолюбець: чим більш він отримує, тим
більшого бажає.

Багатство, якщо збільшується, не
прикладайте серця (Пс. 61, 11); а ти утримуєш
те, що тече, і перегороджуєш йому всі шляхи. Але
коли воно угримане і загачене, що тоді робить з
тобою? Розриває перешкоди. Так, звичайно, і
тепер, будучи насильно затриманим і невпинно
прибуваючи, руйнує житниці багатого, зрівнює із
землею його скарбниці, подібно до ворога, що
вторгнувся.

Але він побудує більші? Невідомо, чи не
залишить їх спадкоємцеві зруйнованими; бо
швидше сам відійде, викрадений смертю, ніж вони
відбудуться за користолюбним його задумом. Але
його кінець відповідний до його злих намірів. А ви
послухайте мене і, розчинивши всі двері своїх
скарбниць, дайте багатству безперешкодний
вихід; неначе великій річці, яка через тисячі проток
зрошує багатоплідну землю; дайте і ви багатству

різними шляхами вливатися в доми бідних! У
колодязях, через вичерпання, вода робиться
кращою; а якщо колодязі запущені, то вода в них
загниває, – і застій багатства даремний; а рух його
і перехід з рук в руки загальнокорисний і
плодоносний. Скільки похвал від облагодіяних! І
ти не зневажай їх. Яка нагорода від праведного
Судді! І ти не сумнівайся в ній.

Всюди нехай буде перед тобою приклад
засудженого багача, який, охороняючи земне,
турбуючись про очікуване і не знаючи напевно,
чи проживе завтра, сьогодні вже грішить і на
завтрашній день. Не приходив ще прохач, а він
заздалегідь вже виявив свою жорстокість; не
зібрав ще плодів, а заслужив вже засудження за
користолюбство. Земля готувала йому багатий
бенкет, заздалегідь показуючи на нивах рясні
жнива, відкриваючи на виноградних лозах безліч
грон, пропонуючи маслину, обтяжену плодами,
обіцяючи всяку насолоду деревних плодів; а він
був негостинний і безплідний. Ще не зібрав, а вже
заздрить нужденним. А скільки небезпек до зборів
плодів? І град іноді побиває, і спека викрадає з
рук, і вода, що несвоєчасно пролилася з хмар, псує
плоди. Чому ж не молишся Господу, щоб
довершив милість, але заздалегідь робиш себе

негідним прийняти те, що вже очікуєш?
Ти таємно говориш сам з собою; але слова твої

оцінюються на небі. Тому звідти приходять /до
тебе відповіді. Що ж говорить багатий? Душе,
багато маєш добра, що лежить у тебе на
багато років, спочивай, їж, пий, веселись (Лк.
12, 19).

Яке безумство! Якби у тебе була душа свині:
чим іншим, окрім цього, порадував би ти її?
Настільки ти скотоподібний, до того нетямущий
в душевних благах, що пропонуєш душі плотську
споживу! Що приймає в себе черево, те ти
призначаєш душі. Якщо в душі є чеснота, якщо
вона сповнена благих діл, якщо близька до Бога,
то має багато блага, і нехай веселиться
прекрасними душевними веселощами. Але
поскільки ти думаєш про земне, – черево у тебе
– бог (Флн. з, 19), весь ти став плотським,
поневолився пристрастям, то вислухай пристойне
тобі найменування, яке дав тобі не хто-небудь з
людей, а Сам Господь: безумний! в цю ніч душу
твою візьмуть від тебе: а те, що ти
приготував, кому буде? (Лк. 12, 20). Таке
осміяння безрозсудності тяжче за вічне
покарання!

Той, хто невдовзі буде взятий, що робить?
Зруйную житниці мої, і більші побудую (Лк.
12,18). Чудово робиш, сказав би я йому, тому що
скарбниці неправди того і варті, щоб їх зруйнувати.
Зруйнуй своїми власними руками те, що погано
тобою побудовано; розламай хлібні засіки, від яких
ніхто ніколи не відходив з утіхою. Знищ всю
будівлю, яка охороняє користолюбство; зламай
покрівлі, розбери стіни, відкрий сонцю покриту
цвіллю пшеницю, звільни з-під варти укладене під
варту багатство, відчини всім напоказ темні
притулки мамони.

Зруйную житниці мої, і більші побудую. А
якщо і їх наповниш, що тоді придумаєш? Невже
знову руйнуватимеш і знову будуватимеш? Але
що безумніше цього – нескінченно трудитися,
ретельно будувати і старанно руйнувати? Якщо
хочеш, є у тебе житниці – це доми бідних. Збирай
собі скарб на небі (Мф. 6, 20). Що там покладене,
того ні черв’як не з’їдає, ні тля не точить, ні
розбійники не крадуть.

«Але тоді буду виділяти нужденним, коли
наповню другі житниці». Довгі літа життя ти
призначив собі. Дивися, щоб не попередив тебе
визначений термін. Твоя обіцянка свідчить не про
доброту, а лукавство; тому що обіцяєш не для
того, щоб давати згодом, але щоб відмовити цього
разу. Що нині перешкоджає подаянню? Чи бідного
немає? Чи житниці не повні? Чи нагорода не
готова? Чи заповідь не ясна? Але голодний чахне;
голий ціпеніє; боржник пригноблений, – а ти
відкладаєш милостиню до завтра! Послухай
Соломона: не говори: піди і прийди знову, і
завтра я дам... ти не знаєш, що принесе
прийдешній день (Притч, з, 28).

Які заповіді зневажаєш, загородивши собі слух
сріблолюбством! Скільки подяки повинен ти мати
до Благодійника, як веселитися і вирізнятися
пошаною, що ти не сам невідступно стоїш біля
чужих дверей, але інші приходять до твоїх дверей!

А зараз ти похмурий і недоступний, ухиляєшся

від зустрічей, щоб не примусили тебе випустити
із рук чогось трохи. Одне ти знаєш слово: «Немає
у мене, не дам; тому що сам бідний». Дійсно, ти
бідний і мізерний всяким добром; бідний ти
любов’ю, бідний людинолюбством, бідний вірою
в Бога, бідний вічним упованням. Зроби, щоб
браття мали частку в твоїй пшениці; що завтра
згниє, те нині приділи нужденному. Найгірший рід
користолюбства – не приділяти нужденним і того,
що може марнуватися.

Скажеш: кому роблю образу, утримуючи свою
власність? – Скажи ж мені, що у тебе власного?
Звідки ти взяв і приніс з собою в життя?
Припустимо, що інший, зайнявши місце на
видовищі, почав би потім виганяти тих, що входять,
вважаючи своєю власністю те, що пред-
ставляється для загального вживання; такі точно
і багаті. Захопивши загальне, перетворюють у
свою власність, тому що заволоділи цим раніше
інших. Якби кожен, взявши потрібне для
задоволення своєї потреби, надлишок давав
нужденним, ніхто не був би багатий, ніхто не був
би і бідний. Чи не голий ти вийшов з материнської
утроби? Чи не голий і знову повернешся в землю?
Звідки ж у тебе те, що маєш тепер? Якщо
скажеш, що це від випадку: то ти безбожник, не
визнаєш Творця, не маєш подяки до Того, Хто
дарував. А якщо визнаєш, що це від Бога, то скажи
причину, заради якої отримав ти? Невже
несправедливий Бог, Який рівно розділяє потрібне
нам для життя? Для чого ти багатієш, а той
перебуває у бідності? Чи не для того, звичайно,
щоб і ти отримав свою нагороду за доброту і вірне
управління, і він був вшанований великими
нагородами за терпіння? А ти, захопивши все в
бездонні надра користолюбства, думаєш, що
нікого не кривдиш, позбавляючи цього багатьох?
Хто користолюбивий? Той, хто не утримується в
межах помірності. А хто хижак? Той, хто віднімає
у всякого, що йому належить. Як же ти не
користолюбний, як же ти не хижак, коли
перетворюєш у власність те, що отримав тільки
в розпорядження? Хто оголює одягненого, того
називають грабіжником; а хто не одягає голого,
хоча може це зробити, той чи гідний іншої якоїсь
назви? Голодному належить хліб, який ти у себе
утримуєш; голому – одяг, який зберігаєш в своїх
коморах; босому – взуття, яке гниє у тебе;
нужденному – срібло, яке закрите у тебе. Тому
всім тим ображаєш тих, кого міг би забезпечити.

Скажеш: «Хороші слова, але золото краще». Те
ж говорять і тим, які перед неотриманням
міркують про цнотливість. І вони, коли
засуджується предмет їх жадання, самим
нагадуванням розпалюються в похоті. Як
представлю твоєму погляду страждання бідного,
щоб ти узнав, із скількох зітхань складаєш свій
скарб? О, яким дорогоцінним в день суду
здасться тобі це слово: прийдіть, благословенні
Отця Мого, успадкуйте приготоване вам
Царство від створення світу. Я був голодний,
і ви нагодували Мене; був спраглим, і ви
напоїли Мене... нагим, і одягли Мене (Мф. 25,
34-36)! Яке ж тремтіння, яка знемога, яка темрява
обіймуть тебе, коли почуєш засудження: ідіть від
Мене, прокляті, в темряву непроглядну,
приготовлену дияволу і ангелам його: бо Я був
голодний, і ви не дали Мені, спраглим - і ви не
напоїли Мене; голим – і не одягли Мене (Мф.
25, 41-43). Бо не хижак там звинувачується, але
засуджується той, хто не ділився з іншими.

Я сказав те, що вважав корисним. Якщо
послухаєшся, відомі блага, приготовлені за
обітницею; а якщо не послухаєш, написана і
погроза, – але бажаю, щоб ти уникнув і не узнав її
досвідом, прийнявши краще рішення, і щоб власне
твоє багатство зробилося для тебе спокутною
ціною, і ти досяг приготовлених небесних благ, з
благодаті Того, Хто покликав всіх нас в Царство
Своє. Йому слава і держава навіки-віків! Амінь

Свт. Василій Великий
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Хто із сумним обличчям отримує царську
владу? Хто залишається в печалі,  отримавши
прощення гріхів? Отже, звертай увагу не на
витрату грошей, а на користь від цієї витрати.
Якщо сівач радіє, хоч і сіє в невідомості щодо
майбутнього, то тим більше повинен радіти той,
хто обробляє небо. Якщо ти і мало дав, але з
радістю, то дав багато, так само, коли ти і багато
подав, але зі скорботою, то великого зробив мало.
Так дві лепти вдови перевершили багато талантів,
бо її настрій був наповнений щедрістю. Скажеш:
як може подавати з радістю той, хто сам живе в
неабиякій убогості і в усьому відчуває нужду?
Запитай вдову, в неї повчися, як це можна робити,
і побачиш, що не бідність створює скрутне
становище, а власна воля спричиняє як це, так і
все протилежне. Можна і в бідності бути
великодушним, і в багатстві бути малодушним.
Тому (Апостол) вимагає при подаянні простоти,

Ви пишете, що Вам і трьом Вашим дочкам
цілком вистачало б пенсії, яку Ви отримуєте як
удова офіцера. Але «мода забирає все». Дочки
перестали Вас слухатися й визнають тільки
суворий диктат моди. Поради, прохання, пояснення
– все даремно, на все одна відповідь: «Ти нічого
не розумієш, мамо, це культура, освіченість, смак.
Чому ми повинні бути не як усі?». І щовесни й
щоосені вимагають нових модних суконь. А в домі
злидні. Давно не було ремонту, меблі постаріли,
посуд потріскався, постільна білизна
перетворилася в лахміття. Живете впроголодь,
якщо пообідаєте, вечеряти нема чим. Не вистачає
грошей на необхідне, але на модний одяг, на вихід
повинні бути. На жаль, мода й вулиця позбавили
Вас авторитету в домі. Запитуєте, що Вам робити.

У Македонії кожен сказав би Вам: моліться
Богові, щоб Він очистив душі чад Ваших. Давайте
поради з молитвою. Хай насміхаються, а Ви своє
говоріть. Рано чи пізно істина принесе свої плоди.
Господь все чує, і у свій час Він повторить дочкам
Ваші уроки, але вже більш суворо. Бо і Святе
Письмо, і наш досвід нам свідчать, що Господь
ніщо не карає так суворо, як нешанування батьків.

Пояснюйте дочкам, що модного одягу
вимагають не культура й освіченість, а торгівля.
Ті, хто видумує моду й нав’язує її легковірному
світові, думають винятково про гроші. При
своєму торговельному ремеслі вони думають про
культуру й освіченість не більше, ніж жаба про

«ХАЙ НАСМІХАЮТЬСЯ, А ВИ СВОЄ ГОВОРІТЬ»:
ПЕНСІОНЕРЦІ, ЯКА НАРІКАЄ НА МОДУ

ДАВАЙ МИЛОСТИНЮ ЗІ ЩИРІСТЮ
при благодіянні привітності, при начальникуванні
старанності. Він хоче, щоб ми допомагали
потребуючим не тільки грошима, але й словами,
ділами, тілесною працею і всім іншим. Згадавши
насамперед про головний вид допомоги –
навчання та наставляння (все це більш необхідне,
оскільки служить їжею душі), далі вже переходить
до допомоги грошима і всім іншим.

Після цього, повчаючи, як можна досягти
успіхів у цих чеснотах, указує на їхню матір –
любов. Тому каже: «Любов нехай буде
нелицемірна» (Рим. 12, 9). Якщо будеш мати
любов, то не відчуєш ані витрати грошей, ані
тілесних трудів, ані важкості повчання, ані поту і
служіння, а все будеш переносити мужньо: чи
необхідно буде допомогти ближньому тілесними
трудами, чи грошима, чи словом, чи чимсь
іншим. Як (Апостол) вимагає не тільки подаяння,
але в простоті, не тільки начальникування, але зі
старанністю, не тільки милостині, але з
привітністю, так він не просто вимагає і любові,
але любові нелицемірної. А такою є істинна
любов, і коли це буде, тоді й усе інше піде саме
собою. Бо хто виявляє милосердя і виявляє його
з привітністю, то виявляє його собі. Хто
начальствує і начальствує старанно, подає
користь собі. І хто подає і подає зі щедрістю,
той обдаровує себе.

У СТАРАННОСТІ НЕ
ЛІНУЙТЕСЬ

Далі, щоб ми виявляли не тільки повагу,
Апостол  вимагає ще іншого,  більшого,
кажучи: «У старанності не  лінуйтесь»
(Рим. 12, 11). І те породжує любов, коли разом
із шанобливістю ми виявляємо і послуги, бо
ніщо так не примушує любити, як пошана і
піклування.  Недостатньо любити,  а  ще

потрібно мати і це, а краще сказати, і це
походить від любові, як і любов від цього
розгорається, а загалом одне підкріплює інше.
Багато хто, хоч і люблять сердечно один
одного, однак не подають руки допомоги.
Тому Апостол звідусіль укріплює любов. А
як саме «у старанності не лінуйтесь»?
«Духом палайте». Ти бачиш, що Апостол у
всьому вимагає підсилення. Він сказав: не
тільки  подавайте ,  а  щедро,  не  тільки
начальствуйте, але зі старанністю, не тільки
чиніть діла милосердя, але з радістю, не
тільки будьте шанобливі, але випереджайте в
пошані інших, не тільки любіть, а любіть
нелицемірно; не тільки утримуйтеся від зла,
а ненавидьте його; не тільки тримайтеся
доброго, а прихиляйтеся до нього; не тільки
будьте доброзичливі, але з ніжністю; не тільки
будьте уважні, але невідступно; не тільки
майте духа, але палайте духом, тобто будьте
ревні і щирі. Якщо ти будеш мати все тепер
назване, то привернеш Духа, а коли в тобі буде
перебувати Дух, то зробить тебе особливо
старанним до всього перерахованого, а коли
ти запалений Духом і любов’ю, тоді все стане
для тебе легким. Хіба ти не знаєш, наскільки
жахливими є для всіх воли, коли мають на
спині вогонь? Так і ти, якщо візьмеш ці обидва
полум’я, стане нестерпимим для диявола.

Св. Йоан Золотоустий

зірки. Це звичайні ринкові хижаки, які лукавством
виманюють у людей гроші. У них свої агенції –
дизайнери, художники й досвідчені знавці
людських пристрастей. За гроші вони видумують
все нові й нові фасони одягу, до виснаження вони
працюють над новими моделями й починають
нав’язувати жінкам такий одяг, який виходить за
межі пристойності й моральності. Але хіба є їм
діло до моралі, дівочої соромливості, людської
душі, здоров’я нації і мізерних материнських
пенсій? Гроші й тільки гроші – ось девіз і мета
творців модних виробів, торговців і їхніх агентів.

Ще скажіть Вашим дочкам, що ці архіторговці
модою під ім’ям культури й освіченості, краси й
естетики рекламують свої винаходи, думаючи
тільки про прибуток і посміюючись у кулак. Ці
слова, які колись вимовлялися з повагою,
служать їм тепер просто барвистим
торговельним ярликом для продажу товару.

Колись європейські царські двори служили
зразком красивого одягу, при цьому вони
насамперед піклувалися про те, що у вустах
Ваших дочок звучить як марнослів’я, – про
культуру, красу й смак. Але сьогодні, на жаль, і
королівські, і князівські двори підкорилися модній
тиранії, яку нав’язують торгаші. Ці гарні панські
шати ще можна іноді побачити на деяких
благочестивих людях, особливо в Македонії й
Чорногорії. Якась американка, викладач,
недавно відвідала Цетині, і вона мені

розповідала, що якесь жіноче товариство
запросило її на чай. Чорногорки прийшли у своїх
прекрасних народних костюмах, а американка –
у своєму модному платті. «Мені було дуже
соромно  за саму себе: я виглядала, як циганка
серед цариць!» – говорила вона.

Ще ви можете прочитати Вашим дочкам
застереження пророка Ісаї єврейським
модницям: І сказав Господь: за те, що дочки
сіонські гордовиті й ходять, піднявши шию й
зваблюючи поглядами, і ходять величавою
ходою й побрязкують ланцюжками на ногах, –
оголить Господь тім’я дочок сіонських й відкриє
Господь срамоту їхню; і в той день відніме
Господь гарні ланцюжки на ногах і зірочки, і
півмісяці, серги, і намиста, й опахала, запонки і
зап’ястя та пояси, і посудинки з парфумами, і
амулети чарівні, персні й каблучки до носа,
верхній одяг і нижній, і хустки, і гаманці, світлі
тонкі опанчі і пов’язки, і покривала. І буде
замість пахощів сморід, і замість пояса буде
мотузка, і  замість завитого волосся –
проплішина, і замість широкої опанчі – вузький
мішок, замість краси – тавро. Чоловіки твої
впадуть від меча, і хоробрі твої – на війні. І
будуть зітхати і плакати… (Іс. 3: 16-25). Згодом
це застереження цілком підтвердилося.

Від Господа мир Вам і здоров’я.
Святитель Миколай Сербський

(лист 66)
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При Божому храмі святителя Миколая вже багато років навчають дітей
духовному зростанню, вмінню дарувати радість Богові, проходячи крізь
призму Десяти заповідей. Подароване Богом мальовниче село отримало
мудрого, доброго настоятеля о. Федора Гудзара, котрий зумів надихнути
людей, дітей – організувати недільну школу. Кожного літа діти відпочивають,
навчаються Божої мудрості в таборі при недільній школі «Боже джерельце».

Після тижневого відпочинку молодшої групи, з 30 липня 2018 року
розпочався табір старшої групи. У перший день насамперед відбулась
молитва у храмі. Отець Федір привітав дітей, поблагословив на добру роботу
та радісний відпочинок, та подарував дітям і вихователям поїздку у м.
Дрогобич на солевиварювальний завод. Вихованці недільної школи багато
дізнались про історію старовинного заводу. Також оглянули перші церкви
міста, гуляли вулицями. Кожна хвилина поїздки наповнювалась елементами
розповідей священика про Бога, співались церковні пісні, панував настрій
доброти, поваги та радості. Наступні дні відпочинку в таборі дарували дітям
незабутні хвилини радості у виконанні різноманітних творчих завдань, ігор,
конкурсів; спілкуванні зі священиком; випіканні кексів і чаюванні; здійсненні
біблійних конкурсів, квестів, конкурсів на знання українських народних пісень;
проводились естафети та змагання.

Особливу радість, незабутні хвилини відпочинку подарував о. Федір дітям
на четвертий та п’ятий день – дводенний похід на вершину гори Діл («Вежа
пам’яті»). «Вежа пам’яті» – це унікальна дзвіниця, на висоті 907 м над рівнем
моря, аналогів якій немає в Україні та поза її межами. На горі Діл у роки
Другої світової війни діяла школа УПА, де в одному з боїв загинуло 43
повстанці. Діти разом з о. Федором та батьками, котрі допомагали в
організації походу, вшанували пам’ять померлих поминальною панахидою.
Саме в такі хвилини найбільше діти відчувають любов до Батьківщини,
гордість за свій народ, почуття вдячності загиблим за наше мирне життя у

вільній Україні. Дозвілля дітей продовжувалось організовано два дні. Вони
вчились самостійності: встановлювали намети, шукали дрова, вчились
піклуватися про себе та інших. Спільно читали ранішні і вечірні молитви. На
вогнищі готували обіди та вечері. Проводили конкурси на знання Біблії,
спортивні міні-олімпіади, вистави на християнський лад «Колобок», спільна
інсценізована пісня «Боже, Україну збережи», співали пісні біля ватри, загонові
переклички. Втомлені та щасливі від спільно проведеного часу повернулись
додому.

Закриття табірної зміни «Боже джерельце» відбулось на шостий день
спільною молитвою. День видався насиченим. Вихователі підготували для
дітей різні заняття для виховання в учнів любові до Бога та ближнього:
«Букет побажань для ближнього», клубок ідей «Як стати вихованою
дитиною», рольову гру «Будуй своє життя на доброму фундаменті»,
інсценування біблійної притчі «Дім на скелі», подарунки від таємного друга.
Настоятель церкви свт. Миколая о. Федір Гудзар щиро подякував
організаторам та вихователям за весело та змістовно проведений час для
дітей, де вони вчились іти шляхом Господа, відкривати Йому своє серце та
впустити Його в своє життя. Парафіяни села Сторона дякують Богові за те,
що подарував нам справді мудрого настоятеля, друга та порадника о. Федора
Гудзара, який робить все можливе для того, щоб наші діти навчались Божої
мудрості. Нехай Господь хоронить нашого о. Федора і воздасть йому за
його труди, працю та жертовність.

Підготувала Мирослава Верхуша

24 серпня, в день 27 річниці
незалежності України, у храмі
Вознесіння Господнього села Ралівка
Самбірського благочиння відбулася
урочиста подія наймолодших
парафіян із недільної школи святого
храму, які вперше у своєму житті
приступили до першої сповіді та
урочистого Святого Причастя.

Коли людина приходить до храму
Божого, то відчуває особливе
піднесення. Саме тут вона зустрі-
чається  з живим Богом.  Присутність
у храмі дітей збільшує радість
зустрічі вдвічі.

24 серпня 2018р. В День
Незалежності України в храмі Воз-
несіння Господнього с. Ралівка
відбулась особлива свята Літургія.

Церковні дзвони радо сповісти-
ли,що в цей день 9 наймолодших
парафіян   Бандурка Степан, Бандур-
ка Маркіян, Бугай Анна, Куприч
Катерина, Качмар Максим, Сигерич
Вероніка, Кость Максим, та Фучила
Анастасія  прийматимуть Святі
Тайни. В перше у своєму житті вони
зробили крок у доросле життя,
приступивши до Першої Сповіді та до
Урочистого Святого Причастя.

Протягом серпня діти відвідували
недільну школу разом зі своїми
батьками. Настоятель храму Отець
Володимир Лернатович зустрів дітей
приємним подарунком- кожен
отримав цікаву ілюстровану Біблію.

Зустрічі з отцем Володимиром були
надзвичайно цікавими не тільки для
дітей, а й  для дорослих. Наші діти
вивчали Біблію, знайомились з
життям Церкви, вчились розуміти
Заповіді Божі і Заповіді Християнина,
та жити, не порушуючи їх. Кожне
перебуванн у храмі Божому супро-
воджувалось молитвою.

На передотні дня Святого При-
частя, 23 серпня   на вечірньому бого-
служінні діти приступили до Першої
Сповіді. Ця мить булла особливо
хвилююча, бо кожен відчував
відповідальність за свої вчинки.

Після богослужіння отець Воло-
димир благословив усіх присутніх
дітей і дав настанови, як готуватися
до святого причастя.

Ранок 24 серпня 2018р.Б. Став
особливим у житті кожного першо
сповідника

Святково прибраний храм і
церковне подвір’я особливо тепло і
урочисто зустріли дітей, які вперше
свідомо приймали Ісуса до свого

ПЕРША СПОВІДЬ ДІТЕЙ У СЕЛІ
РАЛІВКА САМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

серця. Дівчатка у біленьких сукнях,
а хлопчики в ураїнських вишиванках.
Після благословення хресних і
рідних батьків разом у процесії зі
священником вирушили до божого
храму.

У цей день кожен мав можливість
братии активну участь у божес-
твенній літургії, а особливо у Таїнстві
святого причастя.  Після закінчення
Божественної Літургії  настоятель
храму Отець Володимир звернувся
із повчальним слово до всіх парафіян
та діточок які вцей день приступили
до урочистого святого причастя.
Після цього отець Володимир
вручив пам’ятне Свідоцтво про
Першу Сповідь й Урочите Святе
Причастя наймолодшим парафіянам,
святого храму. Діти з вдячністю
вітали отця Володимира, який став
посередником між Господом Богом
та нашими діточками.

Зі словами подяки звернулись
батьки до настоятеля храму митр.
прот. Володимира Лернатовича

Всечесний отче Володимире.
Хочемо висловити слова подяки

за невтомну працю на Христовій
Ниві, за посіяні  в душах наших

Дітей зерна любові та відданості
Господу Богу. Нехай Всемилостивий
Господь щедро виногородить Вас за
Вашу невтовмну працю своїми
дарами, даючи Вам сил і натхнення
для подальших звершень. Нехай
Ваше серце завжди буде сповнене
радістю, миром, вірою, надією та
любов’ю.

Дуже приємним був момент, коли
усі юні парафіяни обступили отця
Володимира і обіймали, вислов-
люючи всі почуття, пережитті за цей
час.

Незабутні хвилини з’єднання з
Ісусом в День Незалежності рідної
держави, маленькі парафіяни
збережуть на все своє життя.

Після слів подяки батьки вручили
настоятелю храму отцю Воло-
димиру  Подячну Грамоту

За щиру відданість служінню
Богові і своїм парафіянам святого
храму.

Леся Куприч,
парафіянка храму Вознесіння

Господнього
с. Ралівка Самбірського

благочиння

НАВЧАННЯ І ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ
НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ СЕЛА СТОРОНА
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«Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» (Мф.
22:36) – з такими словами, дорогі браття і сестри, в
сьогоднішньому Євангелії п’ятнадцятої неділі після
П’ятидесятниці звернувся один законник, вчитель
закону до Ісуса Христа. Серед єврейських вчителів
не було одностайної думки, стосовно найбільшої
заповіді. Одні вважали, що найбільшою заповіддю є
дотримання суботи. А ще інші – обрізання. А деякі
вважали, що найбільшою заповіддю є поклоніння
єдиному Богові. Таким чином, самі єврейські
богослови поділяли заповіді на великі і малі.
Отримавши поразку, садукеї, а це була релігійна
партія в єврейському народі, представники якої
займали високі становища, хоча не вірили в загробне
життя, воскресіння померлих, були такі, свого роду,
релігійні матеріалісти. І ось, отримавши поразку від
Христа їхні суперники книжники і законники дуже
тішилися, злорадствували з цього. І, вибравши
відповідний момент, посилають до Христа одного із
вчителів закону. Вони називалися законники, або
книжниками. І він, спокушаючи Ісуса Христа запитує,
яка найбільша заповідь. Ісус Христос на запитання
відповідає, посилаючись на Старий Завіт, на книги
Второзаконня і Левіт, в яких є якраз ці дві заповіді. І
говорить йому: «Полюби Господа Бога твого всім
серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою
твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж
подібна до неї: люби ближнього твого, як самого
себе. На цих двох заповідях утверджується весь
Закон і Пророки» (Мф. 22:37-40).

Сутністю християнства, дорогі браття і сестри,
є любов. І тому апостол любові – святий Іоан
Богослов, прямо називає Бога ім’ям – любов,
вперше в історії роду людського сказавши, що:
«Бог є любов» (1 Ін. 4:8). І кожен з нас, особливо
християн, повинен пам’ятати про цю найбільшу
заповідь – заповідь любові до Бога.  Кожна дитина
відчуває материнську любов і на любов відплачує
любов’ю. Тепер постає питання: чому ми з вами,
люди, створені за образом і подобою Божою, які є
вінцем Божого творіння, не відчуваємо Божої
любові до нас. Що є причиною цього? Причиною
цього є наша гріховність, окаменіння сердечне. І
наші духовні очі покриті пеленою гріха. І звідси
ми з вами маючи все від Бога – і розум, і серце, і
життя, і землю, все творіння дане нам, так не
вдячно ставимося до Бога любові. І ця заповідь
не тільки нагадування нам з вами, але в деякій
мірі і докір нам. Як деколи мати ходить біля

дитини і дитина зробить якийсь негідний вчинок,
або навіть образить свою матір, тоді матір каже:
«Я стільки для тебе зробила, а ти так  мені
віддячуєш?». Але Бог є абсолютна любов. Мати
є людина. І тому пророк Ісайя каже: «Чи забуде
жінка грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина
утроби своєї? Але, якби і вона забула, то Я не
забуду тебе» (Іс. 49:15). Великою є материнська
любов. Але набагато більшою є Божа любов.
Таке порівняння робить святий старозавітний
пророк Ісайя, якого називають другим
євангелістом. І ми з вами, дорогі браття і сестри,
повинні частіше собі пригадувати цю заповідь,
яка є найбільшою в Законі – полюбити Бога всім
серцем своїм. А чи наше серце є віддане Богові?
І хто там, крім Бога, ще мешкає в нашому серці.
І коли б ми так критично з вами подивилися. Як
часто ми з вами думаємо про Бога? Які в нас
стосунки  із Богом? А ми майже зовсім не
думаємо про Бога. Здебільшого, наші стосунки
зводяться до таких, знаєте, зовнішніх. Ось так
приклякнути на хвилинку дві, щось пробурмотіти,
нібито молитву. А насправді ми зайняті зовсім
іншим, думаємо, як би скоріше її закінчити і
взятися до своїх житейських справ. Або деколи
навіть прийдемо до Божого храму, ось так
дивлюся, там за дверима стоять діти і молодь.
Ну хіба вони слухають відправу церковну? Та ж
вони зовсім зайняті своїми справами і діляться
вчорашнім вечором. Хіба вони думають? Стоять
хіба тільки тілом, а думка їхня не про Бога, не
про Боже, а про земне. Здебільшого наші стосунки
з Богом такі, знаєте, «Як тривога, то й до Бога».
Тільки чогось випросити в Господа, щоб він
задовольнив наші потреби. І коли так станеться,
Він нам знову не потрібен. Ми тоді прийдемо, коли
біда буде якась, якесь нещастя. І святі отці
говорять, що всі наші гріхи походять від
відсутності любові до Бога і до ближнього.  Бо
якби ми насправді горіли любов’ю до Господа,
ми б ніколи не нудилися молитвою. Бо хто кого
любить з тим і зустрінеться. Як швидко біжить
час. Кожен знає із свого досвіду. І коли людина
насправді молиться, спілкуючись з Богом, вона
ніколи не дивиться на годинник, бо вона зустрілася
із найлюбішою істотою, із найсвятішою, із
найдобрішою, із наймогутнішою. І саме
спілкування з людьми, яких ми любимо,
поважаємо, то одне задоволення. І коли людина

«СТАРАЙМОСЯ ЛЮБИТИ БОГА НЕ СЛОВОМ І ЯЗИКОМ, А ДІЛОМ І
ПРАВДОЮ»: ПРОПОВІДЬ У П’ЯТНАДЦЯТУ НЕДІЛЮ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

насправді любить Бога, то вона як найчастіше
прагне зустрічі із ним. І тому апостол Павло каже:
«Безперестанно моліться» (1 Сол. 5:17). Він
сказав це із свого релігійного досвіду, бо він так
робив. І те, що передає нам Церква, вона передає
із свого двохтисячолітнього досвіду. Передають
нам вчителі духовного життя. Але, на превеликий
жаль, ми не слухаємо їх, ми не користуємось їхнім
досвідом, ми бунтуємо. І звідси страждаємо,
звідси немає повноти християнського життя.
Уявімо собі на хвильку – сонце не світить. Все
вимре на землі, все буквально – і рослини загинуть,
і тварини, і життя не має без тепла, без світла.
Так само і духовного життя не має, коли ми з вами
не любимо Бога. А те, що ми насправді не
любимо Бога, підкреслює наше ставлення до своїх
ближніх. Ми ж живемо серед людей, спілкуємось,
зустрічаємось. Ми ж бачимо, яке ставлення один
до одного, яке лукавство, який обман, яка фальш.
Бо Христос наголошує, що той може любити хто
виконує заповіді. А заповіді зводяться до двох:
любові до Бога і до ближнього. Чому не має
любові серед нас? Бо не має любові до Бога. Як
каже євангеліст Матфей: «Через збільшення
беззаконь, охолоне любов у багатьох» (Мф. 24:12).
І ми бачимо, як розмножуються ті беззаконня, як
вони захлинають нашу душу, наше сімейне,
родинне і суспільне життя.

Дорогі браття і сестри! Пам’ятаймо про ці дві
основні заповіді – заповідь любові до Бога і до
ближнього. Стараймося любити Бога не словом і
язиком, а ділом і правдою. Дуже багато ми з вами
зустрічаємося з людьми, які б’ють себе в груди і
називають себе чи католиками, чи
православними, чи протестантами. А не мають
любові. І що? Хіба віра сама нас спасе? Віра без
діл є мертвою. Як каже блаженний Августин,
найперше повинна бути єдність, а відтак, по-друге,
свобода волі, різноманіття і в усьому любов. Як
каже нам слово Боже: «З того знатимуть усі, що
ви Мої ученики, якщо будете мати любов між
собою» (Ін. 13:35). Просімо Господа Бога, щоб
він дарував нам любов. Але ми трудімося,
працюймо, борімося з своїми пристрастями,
викорінюймо погані звички, силуймо себе робити
добро. Біймося Бога, часто молімося і Господь
обов’язково, бачачи наші зусилля і старання,
пошле нам Свою любов. Амінь.

прот. Іоан Альмес

12 серпня, у теплий сонячний недільний день, жителі села
Сторона поспішали до урочища Кути, до могили воїнів УПА, щоб
вшанувати героїв, які віддали свої молоді життя за волю України.
І так з року в рік прихожани двох церковних громад збираються
біля могили. Людей багато: тут і молодь, і старі, і малі. Отці
Федір і Тарас відслужили панахиду і звернулись до присутніх з
повчальними, духовними, змістовними, патріотичними промовами.
Мелодійно і злагоджено співав хор церкви свт.Миколая УПЦ КП.
Здається, що навіть сумні смереки, які мов сторожа оточують
поляну, і калини, що схилилися над могилою, і задумані гори
підспівували їм. Усім сподобався виступ недільної школи, який
підготувала Марія Герляк. Гарно озвучив свято художній керівник
будинку культури Василь Кузів, а директор будинку культури
ІваннаСтоляр душевно прочитала вірш про матір, що чекає сина.
Багато зусиль і праці до проведення свята доклала керівник
церковного хору ОленаКузів. Своїми спогадами поділилася
очевидиця цих подій – МаріяАндруневчин. Вона бачила цих
хлопців – східняків і волинян, чула відгомін цього героїчного бою,
добре пам’ятає ці страшні і сумні події. Закінчилось святкування
гімном України, який з піднесенням співали усі присутні.

Підготувала ГаннаПитчак

У СТОРОНІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ УПА
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МИ  ВЕЛИЧАЄМ
УСПІННЯ  ТВОЄ,  ДІВО

Уснула  Мати Божа для Ісуса,
У вічність вУспінні перейшла,
Залишила нам образа Убруса,
Покров блакитний Неба прийняла.

Візьми, Маріє Мати, нас до себе,
Ти Богородиця для нас завжди одна.
Відкрий нам в рай двері до Неба,
Хай буде воля Божа і Твоя.

Уснула Мати Божа лиш для Неба,
Для нас, Пречиста, Ти завжди жива,
В Успінні Пресвятій молитись треба,
Вона для нас у вічність перейшла.

Ми величаємУспіння Твоє, Діво,
І на колінах йдемо, Пресвята.
На образі Твоїм пахуче миро,
Хоча в Успінні – для нас завжди жива.

Скорботу посту ми лишаєм нині,
І в Успінні ждемо свого дня.
У Господа ми діти – всі єдині,
Пречиста Діва – Мати всім одна.

ЩОБ МІГ ПРИЙТИ ДО
ХРАМУ ТВОГО

Отче небесний, Спасе миру,
Прости мені мої гріхи.
Карай мене по своїй волі,
Лиш розум, зір і мову не бери.

Щоб до остатку життя мого
Я бачив і моливсь Тобі,
Щоб міг прийти до храму Твого,
Щоб міг зарадити собі.

Щоб міг розкаятися за свої провини,
Взяти Причастя до вічного життя,
Бути готовим кожної хвилини,
Покликаною бути з мого життя душа.

Молюсь до Ангела свого земного,
Щоб легкою була моя душа.
Щоб перейшла до вівтаря святого,
Спасенна була до страшного суда.

Душа в скорботі залишає тіло,
Ранами зранене гріхами.
Його прийме лише земля сира,
А душу Ангели понесуть небесами.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

В  УСПЕНІЇ ТВОЇМ НАМ
БОЖА МАТИ

Твій образ світлий, Пресвята Дівице,
Був в Успенії, – залишився такий.
Авра з короною на голові краситься,
Покров на Тобі сіяє голубий.

Приспів:
Ти помолись за нас усіх Пречиста.
У Сина свого ласки нам проси,
Як у Успенні Ти була урочиста,
За нас до Сина просьби донеси.

В Успенії Твоїм, Свята Дівице, –
Це образ Твій із юності святий,
Ти символ Віри Господа, Владичице,
В Успенні і в Різдві завжди живий.

Приспів
Ти перейшла до вічності із Сином,
Ти під Хрестом Одна і все жива.
Ти Мати Божа всім одна єдина.
Невіста Божа, нам – Діва Пресвята.

Приспів
В Успенні Твоїм нам Ти Божа Мати,
В опіку нас до Бога приведи.
Не дай невинно у війнах умирати.
Наших синів від кулі борони.

Приспів
Сьогодні ми твій образ величаєм,
Із Сином на руках Успіннюпринесем.
Ти, Мати Божа, в піснях ми прославляєм,
Твій святий образ Успіннябережем.

Приспів
Для нас завжди Діва Пречиста,
Ідеш за мир молитися в Почаїв свій.
Твоя одежа сяє урочиста,
Нас боронить Покров образ Твій.
Приспів

28 серпня, своє храмове свято відзначив храм Успіння

Пресвятої Богородиці у м. Турка (Горішня).

Урочистості розпочались об 12 годині Божественною

Літургією, яку очолив декан Турківського благочиння

протоієрей Роман Кавчав. Йому свівслужили: протоієрей

Казимир Ільницький, протоієрей Михайло Благун, протоієрей

Іоан Лепкий та настоятель храму протоієрей Ігор Стецишин.

У своєму заключному слові настоятель парафії о. Ігор

подякував усім священикам за щиру молитву за місто,

парафію та парафіян храму.

Настоятель храму прот. Ігор Стецишин

 ХРАМОВЕ СВЯТО У
МІСТІ ТУРКА (ГОРІШНЯ)

3 серпня у Міжнародному
центрі миротворчості та
безпеки відбулися збори
військових священиків (ка-
пеланів) Яворівського благо-
чиння Української Правос-
лавної Церкви Київського
Патріархату. Метою зібран-
ня було перейняття інозем-
ного досвіду від капеланів з
Канади та США. Зокрема,
цього дня канадський капе-
лан пастор і водночас
капітан Ін Себ Вон провів
лекцію на тему: «Вартовий».
Під цим одним простим
словом міститься глибокий
сенс – капелан у війську
повинен ретельно спостері-
гати – вартувати, - щоб
запобігти суїциду серед
військовослужбовців.

Лекція мала багато прак-
тичних частин. Капелани
разом обговорювали конк-
ретні питання, ділились
власним досвідом і вчились
один в одного.

Привітати шановних
слухачів приходив командир
Об’єднаної оперативно-
тактичної групи – Україна

 ЗБОРИ ВІЙСЬКОВИХ СВЯЩЕНИКІВ
(КАПЕЛАНІВ) ЯВОРІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

підполковник Фрейзер Олд. Розповівши коротко про те, як
запобігають суїциду серед канадських військовослужбовців,
командир підкреслив, що найбільше в цій справі вони
покладаються на капеланів, а вже потім на психологів,
медиків та поліцію.

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

Дякуємо за цікавий та насичений день, проведений разом.
Військовий священик

Міжнародного центру миротворчості та безпеки
Святослав Юрків


