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Великий ієрарх і патріот Української
православної Церкви Київського Патріархату

До двадцятиріччя трагічної смерті митрополита Іоана (Боднарчука)
Минає двадцять років, як  9 листопада 1994 року

відійшов у вічність першоієрарх УАПЦ, великий патріот
Української держави, Блаженніший Іоан (Боднарчук)
митрополит Луцький і Волинський, виконуючий
обов’язки Дрогобицької і Самбірської єпархії.

Владика Іоан (Василь Миколайович Боднарчук)
народився 12 квітня 1929 р. у с. Іване-Пусте (нині
Борщівський р-н Тернопільської обл.) в сім’ї
псаломщика, церковного регента. Сім’я жила просто,
вечорами разом молилися, співали українських пісень.
Після закінчення середньої школи Василь допомагав
батькові служити псаломщиком у церкві св. ап. Іоана
Богослова в рідному селі та в селі Ключів Великий. Та
спокійні часи закінчилися у 1939 р. з приєднанням
Галичини до Радянської України. Після Другої світової
війни почалися репресії і переслідування Церкви. На
сім’ю Боднарчуків донесли. За сім’єю почали стежити.
Відчуваючи стеження Василь з братом переховуються.
Обшукали будинок, взяли батька. Били до півсмерті у віці
п’ятдесяти років. Через десять днів після допитів батько
помер. Незабаром схопили і обох братів.

На допитах ланцюгами били до півсмерті. Про це
владика не любив розповідати. Одного разу
нахмурившись сказав: «Із здорового юнака зробили
каліку…». Суд був суворим – смертна кара, яка згодом
була замінена на каторгу. Вирок: Василю – 20 років
каторжних робіт на мідних копальнях Караганди; братові
– 10 років у таборах Красноярська і Норильська, у вічній
мерзлоті. Василь на шахтах у Караганді був на найважчих
роботах. Працював скрізь від забійника до скрепериста.
За виконання українських пісень і незалежну вдачу не
раз потрапляв в карцер. Та Господь Бог був з Василем і
уготовив йому іншу долю, вибрав його бути архіпастирем
Своєї Церкви. Через дев’ять років Василь був звільнений
по амністії. Брат відсидів до кінця.

У 1956 р. Василь вступив до Ленінградської духовної
семінарії. 25 січня 1958 р. на другому курсі семінарії був
рукоположений у сан диякона єпископом Івановським
Романом (Тангом). У 1960 р. закінчив Ленінградську
духовну семінарію і поступив до Ленінградської духовної
академії. 21 травня 1961 р. у Свято-Миколаївському соборі
Ленінграда митрополитом Ленінградським і Ладозьким
Піменом рукоположений в сан ієрея. Під час навчання в
семінарії і академії керував академічним хором.

У 1964 р. закінчив Ленінградську духовну академію,
здобувши ступень кандидата богословських наук. Цього
ж року був направлений на пастирське служіння в
Львівсько-Тернопільську єпархію. Служив у с. Стриївка
Збаразького  р-ну Тернопільської обл.,  а з 12 квітня 1968
р. – настоятель храму Св. Миколая у м. Трускавець
Львівської обл.

Період служіння у Трускавці був особливим. Цей час
позначився сильним тиском на церкву з боку тоталітарно-
атеїстичного режиму. Пам’ятаю як нам у школі
забороняли йти до церкви, забороняли колядувати, але
не зважаючи на це я ходив до церкви. На парафії у
Трускавці в церковному хорі співали мій дідусь, батько і
тітка, а згодом і я. Репетицію хору проводив о. Василь,
який мав величезний авторитет і повагу не тільки серед
парафіян Трускавця, але й серед навколишніх міст і сіл.
Отець Василь мав величезні організаторські здібності,
люди тягнулися до нього як до люблячого батька. Коли
отець служив, церква була переповненою. Ці великі
духовні і організаторські здібності о. Василя давно
помітила вища духовна влада. І, тому в 1977 р., згідно з
рішенням Священного Синоду РПЦ, о. Василя було
обрано єпископом Житомирським і Овруцьким.

11 жовтня 1977 р. в Почаївській лаврі – о. Василь
прийняв чернечий постриг з іменем Іоан. 14 жовтня цього
ж року митрополитом Київським і Галицьким Філаретом
в Покровському жіночому монастирі був возведений в
сан архімандрита. 23 жовтня 1977 р. у Володимирському
кафедральному соборі (м. Київ) висвячений в сан
єпископа Житомирського і Овруцького. Єпископську
хіротонію звершували: митрополит Київський і
Галицький Філарет (Денисенко), митрополит Львівський
і Тернопільський Миколай (Юрик), архієпископ

Сімферопольський і Кримський Леонтій (Гудімов),
єпископ Мукачівський і Ужгородський Сава (Бабинець),
єпископ Кіровоградський і Миколаївський Севастіан
(Пилипчук).

Владика Іоан багато працював – відкривав нові храми
та висвячував нових священиків. За дванадцять років
перебування на Житомирській кафедрі ним було відкрито
85 церков. Він єдиний в країні, та, мабуть, і перший в
історії СРСР єпископ, який, почавши судовий процес
проти місцевого уповноваженого у справах релігій, у
ньому виграв. Він часто відвідував храми своєї єпархії,
де звершував церковні богослужіння та проповідував.

Здоров’я владики Іоана було підірване на допитах і в
нелюдських умовах праці в мідних шахтах Караганди.
Воно різко погіршилось після аварії на Чорнобильській
АЕС в 1986 р. З цієї причини владика звертався до
патріарха Пімена з проханням перевести його з
Житомира на одну з єпархій Західної України. Та
рішенням Священного Синоду РПЦ від 13 вересня 1989
р. владику Іоана було звільнено за штат з умовою
повернення в разі одужання.

Під час «Горбачовської відлиги» почалось
відродження УАПЦ, яку знищили більшовики у 1930-х
рр. Саме цю Церкву і очолив єпископ Іоан. 1 жовтня 1989
р. владика відправив телеграму до Священного Синоду
РПЦ, у якій повідомив про свій вихід зі складу
єпископату Російської Православної Церкви. 11 жовтня
– опублікував статтю, де закликав скинути ярмо
духовного рабства і молитися за Україну, за її волу, за
честь і славу, за народ.

22 жовтня 1989 р. в храмі свв. апп. Петра і Павла у
Львові владика Іоан вперше відслужив Божественну
Літургію як першоієрарх УАПЦ. 5-6 червня 1990 р. в м.
Києві проходить перший Всеукраїнський Собор, на
якому головує митрополит Львівський  і Галицький Іоан,
вибраний собором як першоієрарх, місцеблюститель
патріаршого престолу. На цьому соборі були присутні
703 делегати, 264 священики. Собор підтвердив факт
відродження УАПЦ в Україні, визнав недійсним акт
насильницького приєднання УПЦ до Московського
патріархату в 1686 р, як такий, що суперечить канонам
Вселенської Православної Церкви. На Соборі було
заочно обрано першого патріарха УАПЦ, яким став
митрополит УПЦ в Америці Мстислав (Скрипник).

18 листопада 1990 р. в соборі Св. Софії м. Києва була

здійснена інтронізація патріарха Київського і всієї
України Мстислава (Скрипника), яку очолив митрополит
Іоан. Саме владика Іоан одягнув на голову нового
патріарха патріарший кукіль.

Духовний  авторитет митрополита Іоана серед
священиків і вір’ян був надзвичайно великий. Як мудрий
архіпастир митрополит Іоан дбав про майбутнє своєї
Церкви. Саме Він благословив відкриття Львівської
православної духовної семінарії – першої в незалежній
Україні української духовної школи (першим
випускником якої пощастило бути і автору статті).
Пам’ятаю  з яким захопленням ми семінаристи слухали
ці мудрі слова, з якими до нас звертався Блаженніший
владика Іоан. Ці слова глибоко западали нам у душу.
Попри величезну зайнятість владика старався часто
бувати в семінарії, і для нас це було завжди святом.

Владика Іоан відвідував єпархії, де служив в сільських
храмах, багато працював на благо рідної Церкви. У 1991
р. відвідав парафії в Америці і Канаді, де переніс дві
важкі операції.

29 квітня 1992 р. Синод єпископів, яких владика Іоан
висвятив для УАПЦ, прийняв рішення про виключення
митрополита Іоана зі складу єпископату.

У червні 1993 р. митрополит Іоан повернувся до своєї
рідної Церкви, яка в результаті об’єднання з УПЦ
митрополита Філарета тепер іменується УПЦ КП.
Священним Синодом УПЦ КП Блаженніший
митрополит Іоан призначається на новоутворену
Дрогобицько-Самбірську єпархію. Став постійним
членом Священного Синоду, а згодом очолив Луцько-
Волинську єпархію. Духовенство і вір’яни з великим
захопленням зустрічали свого архіпастиря. Куди б не
приїздив владика, там велика кількість людей. Завдяки
авторитету митрополита Іоана багато парафій стало
переходити в УПЦ КП з інших конфесій.

У червні 1993 р. в м. Саут-Брунд-Бруці (Нью-Джерсі,
США) помер патріарх Мстислав (Скрипник). З цієї
причини 21 жовтня 1993 р. було скликано другий
Всеукраїнський Собор, метою якого стало обрання
нового патріарха УПЦ КП. Серед основних кандидатів
числились митрополит Іоан (Боднарчук), митрополит
Філарет (Денисенко), і митрополит Володимир
(Романюк). В результаті голосування було знайдено
компромісне рішення – новим патріархом УПЦ КП було
обрано митрополита Володимира (Романюка). І ось 24
жовтня 1993 р. вдруге в своєму житті інтронізацію
проводить митрополит Іоан (Боднарчук), одягаючи на
голову нового патріарха Володимира (Романюка)
патріарший кукіль. У своєму вітальному слові владика
Іоан сказав зокрема такі слова: «Я висвячував Вас на
єпископа УАПЦ, а сьогодні Господь сподобив мене
одягнути на вашу голову патріарший кукіль…».

8 листопада 1994 р. в одному з сіл Самбірського р-ну
на свято вмч. Димитрія Солунського, митрополит Іоан
служив празничну Божественну Літургію. Після Літургії
за звичаєм священики підходили до владики під
благословення, а багато хто запрошував владику до них
на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Як
розповідають очевидці, на це владика сказав такі слова:
«Отці, до свята Введення ще далеко, але напевно це є
моя остання Служба Божа…»

І ось зранку 9 листопада 1994 р. владика Іоан виїхав з
Дрогобича до Луцька. На трасі недалеко від Горохова,
що на Волині, сталась автокатастрофа, в якій і загинув
митрополит Іоан (Боднарчук). Причини цієї
автокатастрофи невідомі і по сьогоднішній день.

Смерть владики стала величезною трагедією для усієї
УПЦ КП. Похоронено митрополита Іоана, згідно із
заповітом на місцевому цвинтарі в його рідному селі
Іване-Пусте Борщівського р-ну Тернопільської обл.

Митрополит Іоан (Боднарчук) був справжнім
архіпастирем Церкви Христової. Пам’ять про великого
архіпастиря і патріота Церкви Христової завжди
перебуватиме в серцях тих людей хто, знав і пам’ятає
великого владику.

Вічна Йому пам’ять!
прот. Роман Уруський
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На сороковий день після смерті прот. Богдана Головчака у селищі Стара Сіль за
Божественною Літургією в храмі Воскресіння Господнього
Високопреосвященійший Яків архієпископ Дрогобицький і Самбірський звершив
поминання померлого. Йому співслужили благочинний Старосамбірського
благочиння прот. Іван Білик, правник єпархії прот. Леонід Городиський та
духовенство благочиння.

З повчальним словом до вірних звернувся владика Яків і наголосив, що у Бога
немає мертвих, для нього усі живі. І Господь не казав, що ближнього треба любити
лише тоді, коли він з нами на землі.

Зі Святого Письма нам відомо, що немає можливості каяття після смерті, і тому
ті, що відходять до Господа, мають потребу у допомозі, і наш святий обов’язок
молитися за спокій душ наших рідних та близьких, та прощення їм гріхів. Про те,
що така молитва дієва, ми маємо свідчення у Святому Письмі, у житіях святих,
церковній історії та з власного досвіду багатьох церковних людей.

Ми щодня особисто молимося за упокій душ наших ближніх, але соборна
молитва має особливу силу, бо є молитвою всієї Церкви. А Господь каже, що «якщо
двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то, чого б вони не попросили,
буде їм від Отця Мого Небесного» (Мф. 18, 19). Тому і встановлені в Церкві, окрім
особистих молитов, дні поминання померлих і зокрема сороковий , що сьогодні
служимо.

Після панахиди владика зачитав указ про призначення нового настоятеля парафії,
ним став прот. Микола Корольчук який був достойно прийнятий громадою.

Прес-служба єпархії

Високопреосвященійший Яків відслужив поминальну службу  в
сороковий день після смерті прот. Богдана Головчака

ПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ДО ЗОНИ АТО

З благословення високопреосвященійшого Якова
архієпископа Дрогобицького і Самбірського за
ініціативи протоієрея Михайла Ульмера, настоятеля
храму Архістратига Божого Михаїла у м. Сколе, було
зібрано гуманітарну допомогу для спец-батальйону
«Львів» , що в зоні АТО у районі міста Дебальцево.

Поїздка була особлива тим, що наші хлопці-бійці

мали можливість зустрітися з священнослужителем,
який не тільки привіз матеріальну допомогу, але і
духовну. Склалось враження, - розповідає отець
Михайло, - що духовної підтримки воїни чекали
більше чим гуманітарного вантажу. Це для них дуже
велика опора.

Коли прибули на місце розташування спец-

підрозділу то в вічі зразу кинулись знамено України,
яке вицвіло на вітрі, але велично майоріло над
частиною і строгі,  трохи похмурі обличчя солдатів.

Після привітання священиком «Слава Ісусу Христу»
та «Слава Україні» у багатьох заблищали очі, бо вперше
до них за весь час перебування у зоні АТО прибув
духовний наставник – розповідає отець Михайло.

Наступного дня у польових умовах була відслужена
Божественна Літургія за якою практично всі воїни
сповідались і причастились. Після завершення о.
Михайло помазав усіх святим єлеєм, спеціально
привезеним із Святої землі та подарив іконки і
малюнки, передані Сколівськими школярами.

Наступні декілька днів читались акафісти до Святителя
Миколая покровителя козацтва і воїнства. Відвідувались
блокпости на передовій.

З сумом проводжали отця бійці до дому, бо в його
присутності почували себе якось більше захищеними.
Та завдячуючи таким відвідинам – розповідає о.
Михайло – солдати відчувають, що їм є за кого
боротись, що вся свідома Україна їх підтримує і що
правда на їх боці бо Вони захищають свою
Батьківщину.

Прес-служба єпархії
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ВІДНОВЛЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОГО
ПРОТИСТОЯННЯ

На початку жовтня 2014 р. у школах Яворівського району було оголошено
про організацію екскурсії для вчителів середніх шкіл до джерела св. Онуфрія
(Чернилявська парафія). Замість краєзнавчої екскурсії учасникам було
запропоновано участь у релігійній акції Української Греко-Католицької
Церкви – освяченні ікони Богородиці, яку згодом стали переміщувати по
школах Яворівщини для вшанування. Проведення такої акції без
обумовлення з учасниками, а також без погодження та порозуміння з
релігійною громадськістю, що є багатоконфесійною та представляє також
духовні інтереси православних вірних Української Православної Церкви
Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви
та інших юрисдикцій, викликало обурення серед вірних, які звернулися з
відповідними запитаннями до своїх парафіяльних настоятелів та духівників.
Жоден з православних священиків не був поінформований про масову акцію
УГКЦ, яка, за підтримки місцевої влади, порушує релігійні права громадян.

У районі прослідковується відверте ігнорування православного духовенства
з боку державних чиновників під час проведення різних заходів  у м.
Яворові, учасниками якого є виключно представники УГКЦ.
Безвідповідальні дії урядовців спричиняють непорозуміння та стають
підставою для дестабілізації міжконфесійних взаємин в області у складний
для України час. 13 жовтня 2014 р. в смт. Івано-Франкове відбувся соборчик
духовенства Яворівського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної Церкви Київського Патріархату і Яворівського
благочиння Української Автокефальної Православної Церкви. Було
прийнято звернення до керівництва області і району з вимогою припинити
акцію УГКЦ у школах району та поважати права інших конфесій.

мит. прот. Михаїл Цебенко,
кандидат богословських наук,

учасник Соборчику

У день пам’яті апостола Фоми, 19 жовтня, високопреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і Самбірський звершив освячення іконостасу у
селі Нежухів, Стрийського благочиння.

Владиці співслужили настоятель парафії протоієрей Ярослав Цигіль,прот.
Ярослав Венгрин, свящ. Володимир Марочканич, архімандрит Никодим
(Вітів) УАПЦ, прот. Михайло Зубкович УАПЦ. На храмовому празнику були
присутні високоповажні гості, Народний Депутат України Олег Канівець,
та інші депутати місцевого рівня. Високопреосвященійший Яків звернувся
до людей з повчальним словом у якому наголосив, що як колись Господь
воскресив сина Наїнської вдови так і кожного з нас воскресить якщо ми
будемо вірою і любов’ю служити Йому.

Після завершення Богослужіння владика нагородив меценатів та громаду
церковними нагородами.

Настоятель храму від імені громади подякував високопреосвященійшому
Якову за Його архіпастирські молитви, хор заспівав величне многоліття.

Прес-служба єпархії

ОСВЯЧЕННЯ ІКОНОСТАСУ У С. НЕЖУХІВ
СТРИЙСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Витяг з протоколу
соборчику духовенства Яворівського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії

Української Православної Церкви Київського Патріархату і Яворівського благочиння
Української Автокефальної Православної Церкви

№ 1
від  13 жовтня 2014 р.

Присутні: 32 священики – благочинний Яворівського благочиння УПЦ КП прот.
Володимир Дадак, благочинний Яворівського благочиння УАПЦ прот. Тарас Піджарко,
прот. Ігор Глущак, прот. Антон Балух, прот. Євген Баляс, прот. Назарій Дадак, прот.
Ярослав Занько, прот Іван Березовий, прот. Дмитро Борейко, ієрей Роман Гладкий,
прот. Василь Івасейко, прот. Роман Івасейко, прот. Володимир Кобзяк, ієрей Назар
Колиняк, прот. Петро Кривозірка, прот. Михайло Кравчик, ієрей Руслан Купців, прот.
Михайло Купців, прот. Іван Марунчак, прот. Ігор Мариняк, прот. Микола Мартин, прот.
Микола Ревуцький, ієрей Василь Ревуцький, ієрей Іван Ревуцький, прот. Любомир
Сироїд, ієрей Роман Сироїд, ієрей Іван Сах, ієрей Тарас Свистович, прот. Іван Цап,
прот. Михаїл Цебенко, прот. Богдан Хархаліс, прот. Ярослав Яворський, протодиякон
Іван Березовий.

Відсутні: прот. Іван Сас. .
Слухали: Про запит вірних стосовно порушення їхніх релігійних прав, у зв’язку із

залученням до участі у конфесійно-орієнтованих освітніх заходах за підтримки органів
Яворівської державної адміністрації представників тільки однієї із зареєстрованих у
районі релігійних конфесій (УГКЦ).

Вирішили: У зв’язку з інцидентом у взаєминах православного духовенства з
органами державної адміністрації стосовно доцільності проведення конфесійно-
орієнтованих культурно-просвітницьких заходів серед шкільної молоді та вчительських
середовищ з порушенням екуменічних засад у взаєминах між представниками різних
Церков та втручання однієї з Церков у справи школи за сприяння держави, вважаємо
необхідним звернутися до т.в.о. голови Львівської обласної державної адміністрації п.
Юрія Турянського та голови Яворівської державної адміністрації п. Івана Стецьковича
з відповідним зверненням.
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Про боротьбу з гнівом
Хто проганяє від себе гнів і роздратування –

далекий від війни і заколоту, завжди має спокійний
дух, веселий вигляд і здоровий розум, – він є оселею
Святого Духа.

Лагідний, якщо його й ображено, – радіє, якщо
зневажено, – дякує; гнівливих приборкує любов’ю;
коли сипляться на нього удари – не метушиться;
коли з ним сваряться – спокійний; коли підкорюють
– веселий; коли понижують – радіє, не вражає його
чужа гординя, заслугами своїми не чваниться, з
усіма мирний, начальству покірний, до будь-якої
справи готовий, не лукавий, не заздрісний.

Хто не знає заздрощів, той і не домагається
почестей; з тими, що радіють, – радіє; допомагає
тим, що трудяться; тішиться тими, які йдуть доброю
дорогою; хвалить тих, що живуть доброчесно; не
заздрить, не має в собі суперництва, всілякому
успіхові й усілякій добрій справі іншого радий.

Жалюгідний той, кого уразили заздрість і
суперництво, бо він став співучасником
диявола, через заздрість якого смерть увійшла в
світ (Прем. 2,24). Серце його завжди знемагає від
смутку, вигляд – блідий, а сили покидають його.
Заздрощі й суперництво – страшна отрута; з них
постають наклепи, ненависть, убивства.

Хто не злословить язиком своїм, той зберіг серце
своє і совість свою неоскверненими. Кого не
впіймав дух злослів’я, той істинно пізнав, що хоч
сам він – людина тілесна, але зберіг себе від
злопам’ятства. Хто не з тими, що злословлять, той
з Ангелами. Хто не отруїв вух і язика злослів’ям,
той сповнений цілительства любові. Хто не
осквернив уста свої злослів’ям, у того вони
пламеніють плодами Святого Духа.

Хто іншого обмовляє – сам собі виносить вирок.
Такий кипить жаром наклепництва, ненависті, тож
справедливо його вважають братовбивцею.

Ненависть або заздрість під покровом благочестя
– гірка вода в золотих посудинах. Додай до неї
дерево життя – і стане вона солодкою. Хрестом
Спасителя нашого скасовано всі намови
підступного ворога.

Любов просвітлює очі помислів; хто ж полюбляє
ворожнечу і сварки, той уподібнюється до людини,
що запускає руку свою до гадючого кубла.

Якщо опанує тебе пристрасть злопам’ятства,
станеш оселею люті й незнання, а разом з тим і
смутку, – навіть лице твоє зміниться, бо
сказано: Дорога злопам’ятних веде до
смерті (Притч. 12,28).

Хто тримає на серці злопам’ятство, годує змія у
грудях своїх.

Чоловік гарячкуватий збаламутить душі братів,
а довготерпеливий у любові побоїться Бога.

Від північного вітру хвилюється море, а
гарячковість збурює в людині неспокій думок; та
великодушність проганяє геть роздратування, без
якого вщухає й гнів.

Незагнузданий кінь віддасть вершника свого в
руки розбійників, а запальна людина зазнає лиха.

Не слухайся заздрощів, не чини зла братові
своєму, не прозивай його. Бажаючи осоромити та
прогнати брата з місця його, дивись, щоб з тобою
не сталося те, що готуєш для нього. Хто копає яму
ближньому, сам упаде до неї (Еккл. 10,8). Слухай,
що написано: Грішники впадуть у власні сіті всі
разом (Пс. 141,10).

Не висувай привід: «Цей брат шкодить
товариству». Ти сам не чини лиха іншому і не
водися з такими, які чинять зло; тому що
Бог випробовує серця й утроби (Пс. 7,10).

Хто знайшов шлях довготерпіння й
незлобливості – знайшов дорогу життя.

 Хто заздрить успіхам брата свого – відлучає себе
від життя вічного, а хто допомагає братові своєму
– буде разом із ним у житті вічному. Бо якщо на
суді буде покарано і тих, що чинили зло, і тих, які
їм в тому допомагали, то чи не тим більшою буде
нагорода від Господа тим, які сприяли виконанню
волі Його?

Краще усмішкою покласти край роздратуванню,
аніж лютувати.

Дим геть проганяє бджіл, а злопам’ятність
проганяє з серця знання.

Моли Господа, проливай сльози перед Його

милосердям, тоді злопам’ятство не оселиться в твоїй
душі й молитва твоя буде мов кадило перед Ним
(Пс. 141,2).

 Хто хоче всюди жити в мирі, нехай шукає не
свого власного супокою, а супокою інших у Господі,
тоді знайде й власний спокій. А сварливий і злий
ніколи не заспокоїться.

Коли брати посваряться між собою, то перший,
хто розкається, отримає вінець нагороди, але й
другого буде увінчано, якщо не відкине розкаяння,
але з готовістю зробить усе, щоб помиритися.

Дратівливість у людині – прірва для неї; хто
поборов у собі роздратування – оминув цю прірву.

Коли брати однодумні, – Господь посеред них, а
ворожнеча звеселяє лукавого.

У кого викрили порок, а він відмовчується, той
злопам’ятний, а хто борониться або признається
лагідно й сумирно, той незлопам’ятний.

Людина дратівлива й галаслива – щедра на
клятви, а мовчазна – розумна.

Що таке дратівливість? Нахабна й безсоромна
пристрасть, за якою слідує розкаяння; печаль з’їдає
серце людини дратівливої.

Хто любить заколоти, того нагло настигне
погибель, розділення і незцілима скруха, бо він радіє
з усього того, що ненависне Богові; а хто любить
мир, той успадкує мир; лагідність запобігає
роздратуванню в людині.

Що отрута гаспидів, те дратівливість і
злопам’ятність: вони й обличчя перемінюють, і
думки збурюють, і жили розслаблюють,
знесилюють людину до будь-якого діла; а лагідність
і любов усе це усувають.

Чим нищиться злопам’ятство? Страхом Божим у
душі та пам’яттю про день смерті. Пам’ятай про
кончину, перестань ворогувати (Сир. 28,6).
Пам’ятай про смерть і надто не заносись, бо скоро
будеш у гробі; яку матимеш тоді користь від лихих
діл?

Будь миротворцем, щоб удостоїтись назви сина
Божого.

Пожива для вогню – дрова; пожива для
роздратування – зарозумілість.

Хочеш приборкати роздратування?
Смиренномудро ходи дорогами лагідних і покірних.

Якщо брати надто сердиті один на одного, то
блаженним буде миротворець; а того, хто підмовляє
їх до сварок, буде покарано.

В людині лагідній і смиренній спочиває дух
премудрості; хто йде дорогою премудрості, того
любить Господь.

Прости братові, якщо згрішив він проти тебе, – і
Господь простить тобі твої провини.

Поспішай прийти до брата, який образив тебе, і
покайся перед ним від чистого серця, бо Господь
повелів відпускати братові гріхи до семидесяти раз
по сім (Мф. 18,22).

Приймай, брате, покаяння від брата, як від Божого
посланця, щоб не принизити Того, хто послав його,
і не накликати гніву Божого на себе.

Не нападай на брата свого в день його жалоби і
до його душевного жалю не додавай нової скорботи.

Не тримай зла на брата свого, бо
написано: Дорога злопам’ятних веде до
смерті (Притч. 12,28).

Не можеш стерпіти образи? Мовчи – і
заспокоїшся.

Пильнуй себе, щоб не опанували тебе
запальність, дратівливість, злопам’ятність; через
них житимеш тривожно, недоладно. Але здобудь
великодушність, лагідність, незлобливість і все
інше, що повинні мати християни для життя
спокійного й безжурного.

Не тримай ненависті в серці своєму ні до кого, не
відповідай злом на зло; але здобудь любов,
яку Божественне Писання ставить вище від будь-
якої чесноти, бо порівнює її з самим Творцем: Бог є
любов (1 Ін. 4,8).

Того, хто впав, але не має в собі ненависті й
заздрості, Господь не полишить, а подасть йому руку
помочі, щоб він піднявся, – бо не відкинув він
любові. Натомість той, який, здавалося б, стоїть
твердо, але зарозумілий у гордощах і ростить у собі
ненависть, є в небезпеці: ненависть засліпила очі
його, і не бачить він, куди прямує.

Подвизайся, щоб не бути гнівливим, аби не
сп’яніти тобі без вина і не обтяжити себе
пристрастю гніву.

 Радіти з успіхів ближнього – ознака
досконалості; прояв лихої вдачі й схильність до
лукавства – сум і незадоволення, коли хвалять
іншого.

Без любові неможливо утвердитися в чесноті (1
Кор. 13,2). Без любові будемо далеко від прямої
дороги, що веде до небесних воріт. Тож проливаймо
сльози, щоб звільнитись від оков ненависті,
заздрості, гордині й усілякої іншої диявольської
скверни. Бісівське це діло – заздрити успіхам інших.
Ненависть закорінена в бісах; над усе вони бажають,
щоби всі загинули. Святі ж, так само як і Владика,
прагнуть, щоб усі люди спаслися і прийшли до
розуміння істини (1 Тим. 2,4), бо, сповнені любові,
вони полюбили ближніх, як самих себе.

Будь довготерпеливим, щоб укріпитися в
розважливості. Довготерпіння – прекрасний дар; він
проганяє роздратування, гнів, зневагу, приносить
душі умиротворення.

Коли хтось обмовлятиме тебе, не спалахуй гнівом;
натомість відразу усміхнись і зміни роздратування
на спокій. Однак пам’ятай, що усмішка разом із
роздратуванням збурює в іншому ще більший гнів.
Тож спочатку умиротвори серце, а потім вже починай
з усмішкою розмову. Вогонь не згасити вогнем. Тому
й ти вгамуй свій лютий гнів любов’ю і добротою.
Якщо це не допоможе братові, спробуй застосувати
інших засобів і вилікувати його, щоб роздратування
цілковито не опанувало його і вашої жертви не
відкинув Бог (Мф. 5,23-24). Наслідуймо Господа
Спасителя, Який був злословлений, але Сам, навпаки,
не злословив (1 Петр. 2,23), і Давида, який на злослів’я
Семея відповів: Лишіть його, нехай проклинає, бо це
Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на
моє горе й віддасть мені добром замість
сьогоднішнього прокльону (2 Сам. 16,11-12).

Нехай сонце не заходить над нашим гнівом, але
прощаймо винуватцям і утверджуймо любов, бо
вона покриває чимало гріхів. Хто ворогує з братом
і думає щось принести Богові в жертву, буде
прийнятий так само, як і той, хто жертвує пса, або
як блудниця зі своїм приношенням. Хто ворогує з
братом і думає, що любить Христа, – той
неправдомовець і сам себе обманює.

Коли маєш щось проти брата чи брат проти тебе,
– помиріться. Якщо того не зробите, то все, що б ви
не принесли Богові, не буде прийняте (Мк. 11,25;
Мф. 5,23-24). Коли ж виконаєте цей наказ Владики,
то з відвагою моліться до Нього: «Прости мені,
Владико, провини мої, як і я простив братові моєму,
і виконав заповідь Твою!». І Чоловіколюбець
відповість тобі: «Якщо ти простив, прощаю і Я твої
провини».

преподобний Єфрем Сірин
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Проповідь в двадцять другу неділю після П’ятидесятниці
(Про багача і Лазаря)

 «У них є Мойсей і пророки» (Лк. 16:29) – з
такими словами, дорогі браття і сестри, в
сьогоднішній євангельській притчі про багача
і Лазаря звернувся святий праведний Авраам
до багача, який страждав у пеклі. В двадцять
другу неділю по П’ятидесятниці кожного року
за недільним богослужінням ми з вами чуємо
таку відому нам всім притчу про багача і
Лазаря. Цю притчу оповідає нам з вами тільки
євангеліст Лука. В іншого євангеліста ви не
знайдете цієї євангельської притчі. Ця притча
довга і дуже змістовна.

В ній розповідається, про двох чоловіків.
Один був багачем, вдягався в багату одежу, в
порфіру та висон, і щоденно бенкетував.
Проживав один бідний, в Євангелії йому дано
ім’я Лазар, який лежав біля воріт багача. Він
нічого не бажав, тільки хотів насититися
крихтами, які падали зі столу багача. Багач,
напевно, по спадковості отримав багатство від
свого батька. Нічого більше не сказано про
нього, хіба тільки те, що він гарно вдягався і
кожного дня веселився. Але те, що він не
зглянувся над бідним Лазарем, вже говорить
про багато що. А саме – його жорстокість,
відсутність елементарної людяності і
черствість. Напевно, не один і не два дні він
проходив біля цього вбогого Лазаря. Навіть і
не поглянув. Він був занятий весь час своїми
друзями, бенкетом. Веселився, п’янствував,
розпустував. Неможна сказати, що він не був
релігійним чоловіком. Напевне, що був. Може
чув про Мойсея, про пророків. Може, навіть і
зовнішньо виконував обряди Мойсея. Але,
напевно, ці всі заклики із Святого Письма не
торкалися його серця. Він був, якщо так можна
висловитись, релігійним матеріалістом – не
вірив в загробне життя. Якби вірив, то він не
відносився б так  жорстоко, нелюдяно до
бідного Лазаря. А хіба в теперішній час немає
таких євангельських багачів, які часом і хрест на собі кладуть, і свічку ставлять, і
коли треба – до церкви прийдуть, і посповідаються перед Пасхою і запричастяться
святих Христових Тайн. А як відносяться до своїх ближніх?

Дуже важливо, дорогі браття і сестри, вірити в Святе Євангеліє. Не можна сказати,
що ми з вами не віруючі. Не можна сказати, що в теперішній час люди не вірять в
Бога. Якби не вірили, то не молилися б, не ходили б до святого храму на церковні
богослужіння. Але віра наша не є досконалою. Віра наша не є глибокою. Всі ми з
вами, коли нас запитати – чи віруємо ми в Бога, напевно, більше як 90 % населення
селища скаже, що вірить в Бога. А коли запитати, а чи вірите в рай, в пекельні
муки, напевно, не всі ті, які сказали, що вірую в Бога, скажуть, що вірують в загробне
життя. А ще скажуть – а хто його знає? Ми ж з вами чуємо таку відповідь. А ще
ніхто не приходив і не казав. Правда? По чому можна пізнати, що ми з вами не
віримо в загробне життя? А по нашій поведінці. От пригляньмося до свого життя.
Чи ми, християни, дуже відрізняємося від тих, які кажуть, що вони не віруючі. От
пригляньмося в сімейному житті, в стосунках, в відношенні до своїх християнських
обов’язків, в відношенні до виховання своїх дітей, до молитви, до сповіді, до
причастя, до читання святого Євангелія, святих отців, життя святих, практикування
своєї християнської віри. І ми тоді побачимо, що багато є віруючих на словах, і
мало віруючих за переконанням. Як сказано в Святому Письмі: «Покажи мені віру
твою без діл твоїх» (Як. 2:18).

«Не кожен, хто говорить Мені: Господи! Господи! – ввійде в Царство Небесне, а
той, хто виконує волю Отця Мого Небесного» (Мф. 7:21). Дальше, подивимося на
святого праведного Лазаря. Про нього не було нічого сказано, що він богомільний,
віруючий. Але саме життя, сама поведінка вказувала на те, що він насправді вірив
в загробне життя. Коли б він не мав віри, то він би не був взятий ангелами на лоно
Авраамове. Дуже часто ми з вами нарікаємо на свою бідність. А Лазар, напевно, не
нарікав. Він приймав належно свій хрест. І нікому не заздрив. А міг би заздрити, бо
лежав біля воріт багача і бачив, як там прогиналися столи. Бачив, які страви вони
споживали і які заморські вина випивали. Чув музику, чув танці, співи. І ніхто навіть
на нього не поглянув. Хіба пси лизали його струпи. Яка жорстокість, дорогі браття
і сестри. І хто нас з вами буде судити у вічності? Наші ближні. Неспроста Христос
під час розмови про страшний суд сказав: «Зробивши це одному з цих братів Моїх
менших, Мені зробили» (Мф. 25:40). Чуємо? Коли ми робимо зло своєму ближньому,
ми робимо зло самому Христу, ми Його розпинаємо. Коли ми робимо добро своєму
ближньому, ми робимо добро самому Христові. Напевно, що бідний Лазар був
покірний, був терпеливий, в усьому покладався на волю Божу. І вірив Богові. Як
сказано: «Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя» (Одкр. 2:10). Це ми з вами
бачимо їхнє земне життя: життя багача і життя бідного Лазаря. А багато людей
каже: «Хто як тут живе, так і там буде жити». А давайте поглянемо дальше, як жили
в загробному житті Лазар і багач. Сказано: «Прийшло вмерти вбогому (Лазарю) і
віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його»
(Лк. 16:22). Напевно, в золотій труні. Багато прийшло на похорон, гарні промови
лунали, вихваляли його, який він був добрий. І що ми з вами бачимо, дорогі браття
і сестри – що багач опинився в пеклі. І тут він побачив Лазаря на лоні Авраама.
Тобто, побачив його в блаженному стані, а сам він знаходився в темноті. Так, як ми
з вами деколи йдемо темною вулицею, бачимо, що горить світло в кімнаті, і коли не
закрита штора, то ми бачимо, хто знаходиться в кімнаті. Так і Лазар знаходився в
світлому місці, а багач в темному місці, і він бачив його. Бачите, як Євангеліє нас з
вами повчає. Бо є тепер багато таких вчень окультних, які говорять про перевтілення.
А ми бачимо, що людська особистість не зникла, вона просто знаходиться в іншому
світі. Але вона все пам’ятає, вона все бачить. Так і багач бачив бідного Лазаря і
страшенно мучився і звертається не до Лазаря, бо думав, що Лазар має зло на нього,
а звертається до Авраама, значить він знав про Авраама.  Бо Авраам вважається
родоначальником єврейського народу і батьком всіх віруючих. Ось чому я сказав,
що він не був безрелігійним, він знав. Але він не вірив від усього серця, так, як
воно буває в нашому житті.

Ми здається всі знаємо, якщо питати розум,
будемо відповідати, що віримо, але серце наше,
поведінка наша, життя наше свідчить зовсім про
протилежне. І ось він просить Авраама, щоб той
послав Лазаря, який би омочив палець у воді і
охолодив йому язик, бо він тяжко мучиться в
цьому полум’ї. І чує від Авраама: «Чадо! Згадай,
що ти одержав уже блага твої за життя твого, а
Лазар – тільки зло; отже тепер він тут тішиться, а
ти страждаєш, між нами і вами утверджена велика
безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до
вас, не зможуть, так само звідти до нас не
переходять» (Лк. 16:25-26). І тоді багач згадує собі
про п’ятьох своїх молодших братів. Бачите, душа
все знає. Він знає, що він подає їм згіршення. А в
Святому Письмі сказано: «Бо потрібно, щоб
прийшли спокуси; але горе такій людині, через
яку спокуса приходить» (Мф. 18:7). І ми з вами,
особливо батьки, деколи собі легковажимо, своєю
поведінкою, своїм відношенням, своїми словами:
обзиваємо дітей, проклинаємо, матюкаємось,
особливо мужчини, тепер і жінки так само. А діти
то все слухають. І потім що ви чуєте? Інколи така
маленька дитина і вжеговорить погані слова. Від
кого вона перейняла ці погані слова? А вона
перейняла від своїх домашніх. Значить ми
заражаємо своїх дітей. Бо дуже часто в теперішній
час особливо, ми чуємо, що діти важкі. Так, це
правда, дорогі браття і сестри. Але хіба нема
нашої вини в тому, до діти такі? Діти ростуть не
в лісі, діти ростуть в сім’ях. Ростуть серед людей
і вони набираються того всього негативного.
Звичайно, тут впливає і телебачення і інтернет.
Але і наша поведінка впливає. І тому цей багач
згадав собі, що він подав згіршення своїм братам.
І хоче виправити цю ситуацію, бо вони дальше
так живуть, як він. А значить вони опиняться в
тому самому місці. І він хоче, щоб Авраам послав
Лазаря, і сказав їм, щоб вони так не жили. І що
сказав Авраам? «У них є  Мойсей і пророки; нехай

слухають їх» (Лк. 16:29). Багач перечить: «Ні, отче Аврааме, але коли хто з мертвих
прийде до них, покаються» (Лк. 16:30). Авраам відповів: «Якщо Мойсея і пророків
не слухають, то хоч би хтось і з мертвих воскрес, не повірять» (Лк. 16:31). Чуємо,
дорогі браття і сестри? Хіба Господь нам бажає зла, коли ми деколи мудруємо і
кажемо: «А чому померлі не приходять?» А Господь зробив краще, бо Він дарував
нам Святе Письмо. Він дарував нам твори святих отців, життя святих, в яких
описується, що вони деколи приходили до живих. Ми маємо святу Церкву. І чому
ми з вами не віримо? Не віримо Христові, Який сказав: «Я є путь, і істина, і життя»
(Ін. 14:6). Ось де причина – в нас, в нашій жорстокості, в нашій черствості, в
нашій безпечності, і в нашому лінивстві. Бо ми християни в теперішній час живемо
в такій благодатній ситуації, якої не було ще ніколи. А раз нам багато дано з вами,
Господь і запитає чи ми використовуємо той час для того, щоб вдосконалювати
себе духовно, щоб готувати свої безсмертні душі, щоб частіше читати Святе Письмо
і жити так, як у ньому написано. Чи ми з вами прикладаємо зусилля для того, щоб
спасти свої безсмертні душі? Ні, ми знову знаходимо якісь оправдання. І робимо
ті помилки, від яких застерігає нас Христос. Багач жив розкішно, ішов широкою
дорогою. І куди його привела та широка дорога? Туди, де він бідний мучився і
просив, щоб йому мочили палець в воді і застудили трошки його язик. А скільки
той язик випив вина, а скільки їжі спожив, а скільки веселився, бенкетував? Може
і довгий вік прожив. А хіба можна порівняти наше людське життя з вічністю; ну
нехай, сто років ми проживемо, або й більше. Ніколи, дорогі браття і сестри. А
Лазар? Лазар бідував. Жив бідно, але гідно. Бог про це говорить нам, вказуючи на
його місце перебування за гробом. Він був щасливий, бо він жив з надією. Він
вірив в інший загробний світ.

І ми з вами, дорогі браття і сестри, візьмімо собі в приклад сьогоднішніх
євангельських осіб. Не живімо так безпечно, як жив євангельський багач. Якщо і
маємо багатство, не проходьмо біля бідарів – лазарів. Бо і в теперішній час їх є
дуже і дуже багато. В світі згідно статистики 900 мільйонів страждає від голоду.
Чуєте? 900 мільйонів. Задумаймося просто. А скільки є таких людей мільярдерів,
які не знають, де подіти ті гроші, які за один вечір тисячі викидають на всілякі
забаганки, на п’янки і гульки. Хіба Господь не запитає їх, як запитав цього
євангельського багача. І приклад Лазаря, пам’ятаймо, дорогі браття і сестри, що
багато є таких бідних, які поруч нас знаходяться. Не будьмо черстві. Не будьмо
нелюдяні. Пам’ятаймо, що є вічність, яка залежить від нашого тут земного життя.
Бо що посіємо, те і пожнемо.

Стараймося щедро сіяти, стараймося бути найперше – людяними,
співчутливими, милосердними і Бог не буде в боргу перед нами, Він обов’язково
нас з вами винагородить. І не дивімося, що скаже «світ». «Весь світ лежить у злі»
(1 Ін. 5:19). Є дуже багато зла і злих людей. Є багато лжеапостолів, лжевчителів,
які пропонують людиноненависницькі, антихристиянські вчення. Тримаймося
Христа, тримаймося святої Церкви, біймося, щоб нас хтось не звів. Старші,
подаваймо гарний приклад молодшим. Частіше читаймо слово Боже, особливо в
присутності дітей, щоб діти бачили, що є інше життя, є життя із Христом. Є надія
– це є життя вічне. Наш стимул – це є вічне блаженне життя. Ми з вами покликані
до нього. Нам Господь Бог все зробив для того, щоб ми його унаслідували. Решта
від нас залежить. Бо Бог нас не насилує, Він спасає нас не без нас. Він Духа Святого
дає без міри. Але треба з Духом Святим співпрацювати. Треба відкривати серце,
щоб Він ввійшов і замешкав в наше серце і в наше життя. Пам’ятаймо, дорогі
браття і сестри, що в Слові Божому є все необхідне для того, щоб ми з вами
унаслідували життя вічне. Пам’ятаймо ці слова, які були сказані на початку: «У
них є Мойсей і пророки; нехай слухають їх» (Лк. 16:29). А ми з вами маємо ще і
святе Євангеліє, отже, віруймо в святе Євангеліє, і будемо тут щасливі і унаслідуємо
життя вічне. Амінь.

митр. прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник проповідей о. Іоана Альмеса (2011

р.). – Дрогобич, 2013. – Вип.2 / упор. С.Пікунець. – С.229-233)
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Церковне новоліття

Вересень – жовтень
У світі є багато різних дат відліку часу.

Практично кожен народ має свою підставу
ведення літочислення. На сьогодні відлік часу
поділено на: до Різдва Христового і після Різдва
Христового, або вживають загальноприйнятий
світський термін: до нашої ери і нашої ери.

Коли Христова Церква набула свободи від
переслідувань, святі Отці Церкви  напружено
трудилися над всебічним облаштуванням життя
Церкви. Зокрема було встановлено добове та
річне коло богослужінь.

Богослужбовий день починається читанням 9-
го часу перед вечірнею. Кульмінацією добового
кола богослужіння є св. Літургія.

Річне коло означене богослужіннями, що
присвячені вшануванню Пресвятої Тройці, подій
із земного життя Господа нашого Ісуса Христа,
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці,
Апостолів, Святих та Ангелів.

1 вересня як початок Нового року за старим
стилем було прийнято на першому Вселенському
Соборі (325 р.). Дана традиція церковного
новоліття зберігається і по сьогодні.

Підставою для цього послужила подія із життя
Спасителя. Одного разу Ісус Христос,
перебуваючи у Назареті, суботнього дня ввійшов
у синагогу та читав там уривок з пророцтва Ісаї:
«Дух Господній на Мені. Він помазав Мене…
проповідувати літо Господнє сприятливе» (Лк.
4. 18-19). І це було першого вересня, в перший
день єврейського свята жнив, яке тривало з 1 по
9 вересня.

За тлумаченням Святих Отців цей день є
початком проповідницької діяльності Ісуса
Христа. Спаситель засвідчив, що Він є Месія і
на Ньому звершуються пророцтва Старого Завіту.
Від Нього бере початок Новий Завіт, який за
словами Спасителя є найбільш
благосприятливим часом нашого спасіння, бо
кожна людина у Таїнстві Святого Хрещення
може вступити у завіт зі своїм Господом Богом і
Спасителем Ісусом Христом.

Піснеспіви в день новоліття розкривають зміст
цього свята та його значення в духовному житті
православного християнина.

У Старому Завіті Бог написав заповіді на

кам’яних скрижалях (таблицях), а
тепер, говорить святитель
Димитрій Ростовський (Туптало,
†1709): «Сам Законодавець (Ісус
Христос) явив Себе світу,
зійшовши з небесних висот,
носячи на Собі Дух Отця, і
виписує закон Божий не перстом,
а Божественним Своїм язиком і
пресолодкими Своїми устами не
на скрижалях кам’яних, а на
скрижалях наших сердець» (див.:
Мінея, місяць вересень, день 1).

Богослужіння в день новоліття
закликає православного христия-
нина до активної участі у зведенні
Богом духовного дому нашого
спасіння.

Починаючи зі свята Різдва
Богородиці, річне коло має у собі
12 великих свят та багато менших
свят з нагоди місцево шанованих
святих. Завершується річне коло
також Богородичним святом –

Успінням Пресвятої Богородиці.
Різдво Пресвятої Богородиці завершує канву

старозавітних праведників. Діва Марія – Небесна
брама, Якою ввійшов на грішну
землю Син Божий як «Сонце
Правди» для спасіння роду
людського та дарування життя
вічного.

Наступне свято – Воздви-
ження Чесного і Животвор-
чого Хреста Господнього.

Поклоняючись Хресту, пра-
вославні християни прослав-
ляють подвиг Божественної
любові Спасителя. А сам Хрест
з його довготою і широтою
порівнюється з безмежними
небесами, бо Хрест освячує
вселенну Божественною
благодаттю. Прославляється
Хрест і як нове дерево, що
насаджене Христом Богом
посеред землі на заміну
втраченого райського дерева
життя. У Хресті є джерело
життя. А черпає життєдайні
води життя той, хто бере свій
хрест і йде за Господом Ісусом
Христом та з любов’ю сповняє
Його заповіді.

Місяць жовтень у свій
перший день вводить людський
рід під Покров Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії. Явлена в Х
ст. з небес наша Небесна Мати
з розпростертим омофором і
надалі повсякчасно «предстоїть у церкві та
невидимо за нас молиться Богові» (Кондак свята).

Цього дня як і завжди ми просимо в Небесної
Цариці, нашої Володарки, захисту і допомоги,
щоб не загинули ми від примноження гріхів
наших, бо на Неї надіємось, Її і величаємо.

І ще одне значне свято жовтня. Це пам’ять
святого великомученика Димитрія Солунського.
Син правителя міста Солунь (нині Салоніки) та
провінції, Димитрій був охрещений у домашній

церкві (тоді було гоніння на Церкву Христову) та
був вихований у християнському дусі.

У нього були хороші військові та державницькі
здібності. Тож після смерті батька, імператор Риму
Галерій Максиміан доручив юному Димитрію
правління державне і військове у м. Солунь і
провінції. Імператор, маючи лють на християн,
наставляв Димитрія: «Піддавай смерті кожного,
хто прикликає ім’я Розп’ятого».

Влада проконсула дала Димитрію великі
можливості для християнської діяльності. Він діяв
всупереч імператорському наказу – прилюдно
визнав себе християнином, закликав поган
вірувати у Христа та приймати Святе Хрещення,
будував християнські святині, чинив діла
милосердя.

Коли про це доповіли імператору, то він не хотів
цьому вірити. Тож вирішив особисто навідатись
у Солунь. Візит імператора став нагодою для
Димитрія засвідчити свою відданість Христу Богу
мученицькою смертю. А перед смертю Димитрій
благословив молодого Нестора на бій з
поганським силачем Лієм, який знущався над
християнами міста. А Господь Бог засвідчив
гідність свого мученика зціленнями та іншими
чудами явленими від крові та речей

великомученика Димитрія. Саме тіло мученика
Бог зберіг нетлінним, яке виділяє пахуче і цілюще
миро. Тому Церква називає Димитрія –
Мироточивим.

Життя цього Праведника вчить: багатства, силу
і владу треба використовувати на спасіння своєї
душі і спасіння своїх ближніх.

о. Іван Владика
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любителеві розкоші, про минуще
Тобі до голови прийшла думка, що «християнство збіднює

світ». Обурюєшся на нього і хочеш повернути язичеську
розкіш. Не дай, Боже, щоб твоє бажання сповнилося! Бо
зовнішня розкіш, як правило, прирівнюється до внутрішньої
убогості. А християнство прийшло, щоб сповнити людські
душі багатством неминущим, збагатити їх Богом. Коли
людина подорослішає, дитячі бажання здаються їй
смішними. Так само як християнам смішною є язичницька
розкіш. Перські царі намагалися перевершити в розкоші
всіх: вони вкривали стіни своїх палаців золотом, сріблом і
слоновою кісткою, воду вони пили тільки з одної ріки –
Хоаспес, вино з Дамаска, їли хліб із фригійської пшениці.
Їхня трапеза щодня прикрашалася блюдами зі всіх кінців
їхнього царства. Сотні співаків тішили їхній слух під час
трапези і перед сном. Себе вони називали царями царів і
панами народів. Князі Малайських островів назвали себе
повелителями вітрів і моря від сходу до заходу! Великий
Могол мав титул «Переможець всесвіту», а його воїни
іменувалися сонцесяйними і блискавичними.

Де вони зараз? Де їхня розкіш? Де їхні титули? Порох,
тлін і попіл. Так і твоя розкіш розтане, багатство перейде
до інших рук, дні життя пролетять, сили залишать, і твою
могилу закидають землею. І не допоможе тобі ніякий маєток,
навіть якби мав ти всю землю і небо, бо небо й земля
проминуть.

Проте є щось, що залишиться, коли проминуть небо і
земля: це праведні душі, які збагатилися за життя істиною і
добром. Не женися за примарними тінями, а тримайся вічної
реальності, істини й добра, які не минають.

Лист  279
учительці Яні З., про молитву

Твій чоловік – атеїст, а твоє життя – пекло. Його
безбожництво породжує в ньому все найгірше, що може
бути в людині: злість, гнів, жорстокосердість, підлість.
Мерзоту і гріх. Не людина, не тварина, а подоба людини і
подоба тварини, керована таємничим духом зла. Він
одержимий ідеями «культури», на яких був вихований ще в
школі, – культура замість Бога!

Що ж залишається тобі, сестро? Молитися Єдиному,
Котрий може допомогти тобі. Ніхто більше не допоможе
тобі, навіть якщо ти збереш консиліум із кращих
європейських лікарів, навіть якщо покличеш на поміч і
академію наук. Ні міжнародне співтовариство, ні армії всіх
країн – ніщо не допоможе тобі. Божевільний залишиться
божевільним, маніяк – маніяком, а подоба – подобою. Тільки
Творець його може йому допомогти, тобто Той, Котрому
він, нещасний хробак дощовий, оголосив війну. Тільки Він
може врятувати його, якщо Ти вмилостивиш Його своєю
молитвою й жертвою.

Одного разу я запитав якусь жительку Бєлграда, Славу
якого святого вони святкують.

– Святого Георгія Переможця й апостола Луки, – відповіла
вона.

– А чому у вас дві Слави? – запитав я.
– Святий Георгій – Слава наших прадідів, а святий апостол

Лука врятував мого чоловіка від полону. У роки австрійської
окупації його заарештували й посадили у в’язницю, щоб
потім відправити в полон. Коли його повели, я, ридаючи,
упала на землю і три години молилася святому апостолові
Луці, тому що це трапилося в день його пам’яті, і дала йому
обітницю святкувати його Славу, так само як ми святкуємо
Славу святого Георгія. Молилася з надією, хоча надії тоді
ні в кого вже не було. І, поки я після слізної молитви ще
робила поклони, мій чоловік повернувся додому.

Бачиш, що живий Господь наш і допомагає волаючим до
Нього? Молися і ти з вірою й надією.

святитель Миколай Сербський

Світле свято Покрову
Пресвятої Богородиці! Воно
свідчить нам про велику славу,
якою увінчана Пресвята Божа
Матір на небесах. В цей день
Вона з’явилася в небесній
славі і люди побачили ЇЇ і
зраділи. Вона тримала в руках
чудесний покров, щоб
показати, як Вона покриває від
всякого зла і захищає людей.
Подвійна радість для нас в
цьому святі, одна в тому, що
ми бачимо велику праве-
дницю і страждальницю в
земному житті, увінчану
такою небесною славою, а
інша, що Вона, перебуваючи
на небесах,  піклується про
християн, про спадкоємців
Сина Свого і Бога нашого.

У цей святковий день в с.
Муроване богослужіння
очолив благочинний прот.
Іоан Білик на прохання
настоятеля храму прот.
Богдана Федака. Отцю
благочинному співслужили:
прот. Іван Унятович, прот.
Роман Гальчишак, прот.
Володимир Федак, прот.
Петро Гачишак, свящ. Іван
Білик, священик храму Іван
Федак, свящ. Богдан Кащук.

Проповідь виголосив благо-
чинний, де розкрив зміст свята,
а також привітав парафіян і
настоятеля із величним
празником, поба-жав молитов-

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО
В С. МУРОВАНЕ

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ.

ного Покрову Преблагосло-
венної Богоро-диці Марії,
молитовного піклування про нас
і нашу Україну. Богослужіння
завершилось уставним много-
літтям.

Так ми порадуємо
Пресвяту Богоматір, Яка
радує нас безперестанно. І
зберігає від напасті і молиться

за нас Богу і цілує, як мати
дітей своїх і горить бажанням,
щоб усі спаслися і увійшли в
Царство Сина Її.  І будемо з
глибини душі і серця взивати
до Неї словами з акафіста:
«Раду-йся, радосте наша,
покрий нас від усякого зла
чесним твоїм омофором».

о. Іван Білик

12 жовтня 2014 року у
церкві Покрови Пресвятої
Богородиці с. Ралівка Сам-
бірського благочиння відбу-
лося освячення хоругви
громадського формування
«Покрова» територіальної
самооборони та державного
прапора України.

 Чин звершив настоятель
парафії священик Воло-
димир Лернатович у спів
служінні священика Ярос-
лава Скіпакевича (УГКЦ).

З благословення архиє-
пископа Дрогобицького і
Самбірського Якова на цій
події був присутній голова єпархіального
відділу духовно-патріо-тичного виховання
у зв’язках зі Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями – священик
Ярослав Фабіровський, який передав усім
присутнім благословення від владики.

Після закінчення молитви о. Володимир
окропив усіх присутніх освяченою водою,
помазав освяченим єлеєм і роздав святі
ікони Божої Матері.

Варто зазначити,  що громадське

ПІД ПОКРОВОМ
БОЖОЇ МАТЕРІ

формування «Покрова» ралівської
самооборони займається добровільною
волонтерською діяльністю – допомагає
воїнам, які служать в зоні АТО. За це
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків відзначив благодійників благосло-
венною грамотою 24 серпня 2014 року.

Інформація єпархіального відділу
духовно-патріотичного виховання у

зв’язках зі Збройними Силами та
іншими військовими формуваннями
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з нагоди 55-літнього ювілею
вірш присвячується прот. Богдану

Лернатовичу

Ти мій наставник, ти мого миру згода,
За твоїми порадами живу щодня,
Ти від злих вчинків для всіх огорода
У Бога ти лише вірне ягня.
 
Тяжку одежу несеш ти на раменах,
Не в кожного відвага є ота,
Твоє життя обмежене судьбою
Для пастви твоєї твоя мета життя.
                          
Не маєш права ти і на помилки,
В помилках ти загубиш паству всю,
Тоді не знайдеш ані вушка іголки
Щоб увійти в небесну славу ту.
 
Ти воїн слова пастирського стада,
На раменах твоїх живе ягня,
Ти навертаєш душі від мук ада
І повертаєш їх до вічного життя.

26.10.2014,
Ігор Брода, 

дяк храму Вознесіння Господнього
(с. Ралівка)

ТИ ЗРІКСЯ МОВИ

Ти зрікся мови… Не будеш мати щастя.
Не поблагословить тебе батьківська вже рука
Бо мова тобі є лише судьбою,
Вона для тебе рідна є одна.
 
Ти зрікся мови… Не будеш мати долі.
Не будеш чути серця ти биття,
Бо мова рідна є тобі одною
Вона дарована тобі на все життя.
 
Ти зрікся мови…Під твоїми ногами
Повисихає зелена вся трава,
Своє життя ти проживаєш у гніві
Й останні дні чуже твоє життя.
 
Ти зрікся мови…В тобі не проснеться
Твоя душа і серце відчуття,
Душа  для тебе стане теж чужою,
Не буде мати в тобі спокою життя.
 
Ти зрікся віри…Не проживеш в спокої
Бо віра є у хрещенні  одна,
А інша є для тебе не судьбою
Вона  не заведе тебе до вічного життя.
 
Якщо зречешся мови, матері своєї,
То ти загубиш совість і відчуття
Свою  Любов, і Віру і Надію,
Ти закопаєш живим своє життя.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

(с. Ралівка)

Під таким патріотичним
гаслом 19 жовтня 2014 р. учні
недільної школи в селищі
Підбуж провели флешмоб на
підтримку українських
військових. На території перед
храмом св. Іоана Хрестителя,
діти утворили головний символ
України – прапор, тримаючи у
руках синьо-жовті листівки.
Флешмоб розпочався словами
молитви за Україну «Боже
великий, єдиний, нам Україну
храни!». Після молитви всі
дружньо проспівали пісню «О,
Україно, о люба ненько» та
державний гімн «Ще не вмерла
України». На заході були
присутні настоятель храму св.
Іоана Хрестителя митр. прот.
Іоан Альмес, народний депутат
України Роман Ілик, батьки дітей
та парафіяни храму. Усі присутні
були сповнені духовною радістю
та піднесеним настроєм.

Крім того керівники недільної
школи провели благодійну акцію
«Листи та малюнки на
підтримку наших героїчних
захисників». Маленькі діти дуже
відповідально поставились до
цієї акції. Дехто з дітей намалював по кілька
малюнків і написав декілька листів. У всіх листах
звучала подяка військовим за те, що вони боронять
нашу Батьківщину, слова підтримки, молитви та
віри у нашу перемогу. Особливо вразили
патріотичні саморобні янголи, які зробила 8-річна
дівчинка для наших вояків для того, щоб вони
оберігали їх від усього злого та смерті. Крім
малюнків та листів (яких зібрали чимало), діти
принесли багато теплих шкарпеток та солодощів.
Ці всі маленькі, але щирі та теплі подарунки було
передано до Львівського шпиталю нашому
пораненому воїнові-односельчанину Андрію
Гавецькому та іншим пораненим воякам.

Ми дуже пишаємось тим, що вже зараз маємо
таких свідомих патріотів та чуйних дітей, які не
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відмовились від цієї акції і радо відгукнулись на
неї. Кожна дитина внесла свою маленьку лепту
для підтримки наших військових. Діти знають та
пам’ятають, що наш мир, життя і здоров’я зараз
залежать від витримки і стійкості наших вояків.

Проведення цих благодійних заходів на
підтримку українським військовим свідчать про
те, що люди (зокрема діти) всієї України не
забувають про своїх героїв. Пам’ятайте, що навіть
на далекій відстані ми підтримуємо вас морально,
молимось та пам’ятаємо про вас.

Україна разом з Богом та своїми військовими!
Ми віримо у вас! Бажаємо вам повернутись
живими і здоровими до своїх домівок!

Анастасія Альмес


