Тішмося Воскресінням Христовим, і даруймо один
одному писанки!
Так що ж таке писанка?
Писанка – символ Христового Воскресіння. Писанка, як символ весняного
відродження природи, відома багатьом народам світу. Історія писанок сягає в
далеке минуле. Християни, які перейняли звичай писати писанки, побачили в
них знак воскресіння й вічного життя. Писанка стала символом радості,
всепрощення й великоднього привіту.
Мудрі представники старшого покоління кажуть:
"У світі доти існуватиме любов, доки люди
писатимуть писанки". І справді, тільки велика
любов може творити такі дива мистецтва.
Про виникнення писанок існує багато легенд.
На Великдень писанками вітають один одного родичі й друзі. Зазвичай пишуть
від п'ятнадцяти й більше. Одну-дві кладуть до великоднього кошика на
посвячення, дві-три – на цвинтарі, одну-дві – священику в церкві. Писанок, на
відміну від крашанок, у їжу не вживають, адже це обереги. Подаровані писанки
тримають в оселі на почесному місці до наступного Великодня, а то й протягом
багатьох років. Якщо писанка ненароком поб'ється, її слід закопати в землю,
бажано на городі або в полі.
Даруйте один одному радість і любов – малюйте писанки і будьте
ЩАСЛИВІ!!!

Відеокатехиза

Таланти Глинян

Парафіяни
нашої
церкви
переглядали фільм «Тисяча слів».
Хоча він комедійного жанру і
показує сучасну людину, проте
його головна мета – не кидати слів
на вітер, адже кожне слово ,
сказане нами, може змінити життя
людей. Пам’ятайте: «Слово не
горобець
–
вилетить,
не
впіймаєш»!
Радимо переглянути. 

«Котики вербові»
Котики вербові, стелять шлях Христові.
Стелять шлях по грішній, по землі,
Котики вербові, для добра й любові
Для людського щастя й миру на землі.
Писанки червоні, візьмемо в долоні
І в мовчанні шану тихо віддамо
Хай вінок терновий і грішні окови
Розіб’є навіки писанки єство
Шлях омитий кров’ю, потом і сльозою
Ти прийшов, щоб світ увесь спасти
О, Ісусе милий! Від гріхів помилуй
І дорогу праведну до раю нам вкажи
Свічку запалімо, й Богу помолімось
І молитву щиру змовим до небес
Все життя минає, назад не вертає
Лиш Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Гушак Галина Володимирівна

Пишіть нам, залишайте
привітання для друзів і родичів:
вул. св. Миколая, 6а, м. Глиняни,
Золочівський р-н, Львівська обл.,
або завітайте до церкви і
залишайте привітання та
пропозиції нашим отцям!
Будьте щасливі. 

Випуск підготували: Катола Х., Боргуш Ю., Крушельницька Ю.

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Квітень 2013 р. Б. Випуск № 1

«Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень.
Будь дужий, як вода, а багатий, як земля!»
Слово до громади

«Плітки»
- Згадаємо, як проходили
дні посту у нашому місті;
- вечір духовної пісні
«Воскресінню твоєму
Господи» у Золочеві;
- свято Вербної неділі;
- тішмося Воскресінням
Христовим і даруймо один
одному писанки;
- готуємось до свята
Воскресіння Христового.

Завершується час Великого Посту і ми
невпинно
рухаємось
до
торжества
Христового Воскресіння. Радість цього
торжества не є виключно есхатологічна. Ми
не тільки у майбутньому, у другому
пришесті Христа, зможемо унаслідувати
Воскресіння та Життя «Царства Божого», а
й вже зараз можемо бути причасні цього
Таїнства Божої Любові. «Царство Боже є
між вами».
Кожен з нас вже зараз шляхом
чеснотливого життя та дарами Божих ласк
може досвідчувати правдиву радість
Христового Воскресіння і життя «Царства
Божого».
Вітаю усіх з наступаючим празником
Христового Воскресіння. Бажаю, щоб цей
час «Небесної Радості» був для всіх нас ще
одним кроком до звершення життя в Бозі.
о. Андрій Лукачик,
адміністратор храму Св. Миколая

Дні посту у нашому місті
Глиняни
Протягом посту проводились Хресні
дороги за тих, хто залежний від
алкоголю і наркотиків та Хресна
дорога для молоді. Також відбулась
перша Хресна дорога по місті
Глиняни. Детальніше про це ви
можете прочитати на Глинянському
сайті http://www.hlynyany.org/.

Вечір духовної пісні «Воскресінню
твоєму Господи» у Золочеві
В неділю 31 березня 2013 року в
приміщенні Золочівського
районного народного дому
ім.І.Білозіра відбувся вечір
духовної пісні «Воскресінню
твоєму Господи», в якому брали
участь жителі нашого славного
містечка Глиняни. Вони
виконували пісні «Ти Бог єдиний»
та «Кохаю я Тебе мій Ісус».
Виконували ці пісні вокальний
квартет НД м. Глиняни Катола Х.,
Мандзиняк О., Павлюк Ю.,
керівник Григорій Оберський.
Детальніше на сайті
http://zolochiv.net, у розділі «Відео»
ви зможете переглянути відео з
виступом мешканців нашого міста
та інших виконавців.

Розклад Богослужінь на Пасху
П’ятниця 3 травня:
8:00 – Царські Часи (храм св. Миколая); 9:30 –
Вечірня з виставленням плащаниці (храм св.
Миколая); 12:30 – Вечірня з виставленням
плащаниці (храм Успіння Пресвятої Богородиці);
20:00 – Єрусалимська Утреня (храм св.
Миколая); Чування для молоді.
Субота, 4 травня:
8.00 – Вечірня з Божественною Літургією
Василія Великого (храм св. Миколая);
15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00;
18:30; 19:00; 19:30; 20:00 – Посвячення ПАСОК
(храм св. Миколая);
23:00 – Читання Діяння (храм Успіння Пресвятої
Богородиці); 23:30 – Надгробне (храм Успіння
Пресвятої Богородиці); 24:00 – Воскресна
Утреня (храм Успіння Пресвятої Богородиці);
01:00 – Божественна Літургія; Посвячення
ПАСОК (храм Успіння Пресвятої Богородиці.)
Неділя 5 травня:
6:00 – Надгробне (храм св. Миколая);
6:30 – Воскресна Утреня (храм св. Миколая); 7:30
– Божественна Літургія; Посвячення ПАСОК
(храм св. Миколая)
10.00 – Божественна Літургія в намірення дітей;
Посвячення ПАСОК (храм св. Миколая)
14.00 – Панахида на цвинтарі (молитва на
гробах).

Діти наші квіти, наші «вербові котики»

Веселинки
ОДНЕ ЗАПИТАННЯ
- Сергійку, ти сьогодні відповідав
на уроках?
- Так. На кожному уроці, але на одне
і те ж запитання.
- Яке?
- Та вчителька питала: «Сергію, коли
ти нарешті перестанеш крутитися?»

Вербна неділя
Неділя за тиждень перед Великоднем називається "Вербною", "Шутковою" або
"Квітною". За християнським вченням у цей час Спаситель Христос в’їжджав до
Єрусалиму на ослику, і миряни устеляли перед ним дорогу пальмовими вітками.
Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево
здавен вельми шановане серед нашого народу, тому що воно перше сповіщає про
прихід весни і має цілющі властивості.
У церквах цього дня проходять пишні богослужіння з обов'язковим освяченням
вербових гілок. Прийшовши додому треба декілька разів стьобнути свою дитину
освяченою гілкою, при цьому примовляючи:
«Не я б'ю - верба б'є: за тиждень - Великдень
Будь великий, як верба, а здоровий, як вода,
А багатий, як земля!»
Ні в якому разі не можна викидати освячені гілочки, адже вони допомагають від
різноманітних тілесних хвороб. До того ж, якщо Ви збережете освячену вербову гілку,
то вона захистить Ваше помешкання від пожеж. Верба має велике значення в народній
медицині. Коли людина хворіє, вербу варять у воді разом із цілющими травами. Узвар
із верби допомагає знизити температуру та ін..

ПОСПІШАЄ
- Стасику, ти коли-небудь
бачив, як сходить Сонце?
- Ні.
- Чому?
- Бо воно завжди поспішає –
сходить
тоді, коли я ще сплю.

Кросворд «Вербна Неділя»
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Тварина, на якій в’їжджав
у Єрусалим Ісус Христос.
Вербна …
Кого очікували побачити
люди при в’їзді у
Єрусалим Ісуса.
Кожного тижня ми
ходимо на … Божу.
Після сповіді й причастя
ми отримуємо … .
Похвальне слово, яке
вигукували люди при
в’їзді у Єрусалим Ісуса.

Відповіді приносьте в захристію церкви
св. Миколая. 

