
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

« Тіло моє – справді їжа, а кров моя справді 
напиток. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, в 

мені пробуває, і я в ньому…» (Ів. 6:51-56) 
 

 

     

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Липень 2013 р. Б. Випуск № 4 

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

Пишіть нам , залишайте новини або 

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.  

Духовне слово 
Хто споживає тіло моє і кров мою п’є, той у мені перебуває, а я 

– в ньому (Ів. 6: 56). 
Таїнство Євхаристії було встановлене Спасителем Ісусом 

Христом на останній Тайній Вечері Його з учениками в Сіонській 
світлиці у Єрусалимі. Ісус сказав: «Беріть, їжте: це моє тіло. Потім 
узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це 
кров моя (Нового) Завіту, яка за багатьох проливається на 

відпущення гріхів» (Мт. 26: 26-28). 
У Пресвятій Євхаристії Ісус Христос дарує нам Самого Себе, 

Своє Т іло і Кров, на поживу для зростання в новому житті. «Хто 
тіло моє їсть і кров мою п’є, той живе життям вічним, і я воскрешу 

його останнього дня» (Ів. 6: 54). Своїх учнів і апостолів Ісус зібрав 
на Тайній Вечері. Саме там Він явив велике Таїнство Пресвятої 
Євхаристії. Христос дає себе, щоб кожен, хто Його приймає стався 

з Ним одним Тілом.  
Божественна Літургія є спомином, Тайної Вечері. Як на Тайній 

Вечері Христос причащав апостолів своїм Тілом і Кров’ю, так на 
кожній Літургії Він причащає нас. «Коли бачиш, що священик 

подає тобі Святі Дари, то думай, що робить це не священик, а сам 
Христос простягає до тебе руки» (св. Іван Золотоустий). На Літургії 
Христос причащає нас, як і апостолів, не простим хлібом і вином, а 
правдивим Своїм Тілом і Кров’ю.  

Прийнявши Христа у Пресвятій Євхаристії дякуймо Богові за 
Його неоціненний Дар та безмежну любов до нас промовляючи 
слова молитви св. Метафраста: «Тіло Твоє Святе, Господи Ісусе 
Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і Кров Твоя 

Чесна – на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на 
радість, здоров’я й утіху; а на страшному і другому пришесті 
Твоєму сподоби мене грішного стати праворуч слави Твоєї 
молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь». 

ієрей Миколай Стронянський 
  

 
 

«Плітки» 
- прочани зі 
Словаччини; 
- свято Євхаристії; 
- розклад Богослужінь 
на тиждень; 
- вітаємо випускників; 
- вітаємо іменинників; 
- варто прочитати; 
- сторінка для дітей; 
- перше причастя 

дітей міста Глиняни.  

Розклад Богослужінь 
Понеділок - П’ятниця: 7.45 сповідь  
8.00  - Божественна Літургія (храм св. Миколая) 
20.00 - Молебень; Вівторок: 11:00 – Божественна 

Літургія (каплиця святого Пантелеймона у міській лікарні); 
Середа: 17.00 – репетиція дитячого хору (храм св. Ми-
колая). 

Субота:  9.00 - Божественна Літургія (храм св. Миколая) 
11.00 - Літургія  і Молебень до Чудотворної ікони (храм 
Успіння Пресвятої Богородиці) 
20.00 - Вечірня (храм св. Миколая) 

(храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
13:00 – зібрання дітей; 20.00 – Велика Вечірня (храм св. 
Миколая); зібрання Вівтарної Дружини (храм св. Миколая) 
Неділя: 8.00  - Утрення; 9.00 -  Божественна Літургія (храм 

св. Миколая) ; 11.00 -  Літургія  і Молебень до Чудотворної 
ікони (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
13.00 - Літургія для дітей (храм св. Миколая) 
20.00 - Молебень (храм св. Миколая) 

Місяць червень – молимось до Ісуса Христа. Впродовж місяця 
липня ми молимось Молебень до Чудотворної Глинянської ікони 

Ісуса Христа  у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, де і зберігається 

цей образ, який  у чудесний спосіб відновився у 1936 р. Щодня під 

час цього моління священики нашого храму провадять духовні 
тематичні розважання над різними чудотворними та відпустовими 

місцями нашої Української Греко-Католицької Церкви .  

 

 

 

«Коли впокорюєшся перед своїм ближнім, аби з 

любові Йому служити, – тоді насправді живеш 
Євхаристією, бо віддаєш самого себе» 

о. Роман Лаба 

Прочани зі Словаччини 
16 червня 2013 року Божого до 

Глинян у храм Успіння Пресвятої 

Богородиці прибули паломники зі 

Словаччини у кількості 

вісімдесяти осіб. Разом із своїми 

двома священиками мо лились 

спільно Божественну Літургію 

перед Чудотворним образом 

Розп’яття Ісуса Христа на 

українській мові, а відтак 

Молебень до Христа 

Чоловіколюбця на словацькій 

мові. Опісля ко жен міг  

безпосередньо приступити до  

чудотворної ікони, вимолюючи у  

Бога численних ласк.  

Перше причастя – 

незабутній день  
23 червня - на День Святої 

Трійці, П'ятидесятниці, як 

ми ще звикли називати 

Зелені свята, діточки міста 
Глинян приступили до  

Першого причастя. Атмос-

фера була дуже зворуш-

ливою та святковою. Дів-

чатка і хлопчики були 
схвильовані, батьки – 

розчулені, парафіяни – 

радісні. Святкову службу 

провів ієрей о. Микола Стро-

нянський, який також з 
настоятелем храму о. Андрі-

єм Лукачиком привітали 

дітей.  Традиційно після 

Літургії діти розповідали 

вірші та співали пісні, 

прославляючи Бога. 

Щиро вітаємо випускників Глинянської 
школи 2013 року. 

ЗАПОВІТ 
випускнику України 

 
Не згуби в своїм серці "людину", 

Світу "правди" неси полум'я, 
Не цурайся,люби Україну, 

Бережи своє чесне ім'я.  

Розгорни соколинії крила, 
Прапор "волі" здійми догори, 
Хай несуть Твої дужі вітрила 
Лиш могутні,попутні вітри.  

Хай щасливою буде дорога, 
Котру вибереш Ти серед всіх. 

Пам'ятай і молися до Бога, 
Душу хай не осквернює гріх.  

Не забудь своїх друзів ніколи, 
І затям, як святий "заповіт", 

Що є мама, 
є вчитель, 

є школа, 
Котрі вивели Тебе у світ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КРИПТОГРАМА 

Тут зашифрований віршик. Щоправда, деякі літери вже відомі. 

Використовуючи їх, заповни всі порожні поля і прочитай фразу. 

 

 

 
КАМІНЬ МУДРОСТІ ДЛЯ РОЗУМНИКІВ 

До каменя ви можете дістатися тільки вертикально або горизонтально і лише 

тими клітинками, де числа діляться на 4 або мають у своєму написанні 4.  

  

ДИТЯЧА СТОРІНКА 

Євхаристія (грец. Ευχαριστία – «подяка») чи Святе Причастя – одне з головних 

християнських Таїнств, воно є наступним, яке ми приймаємо після Хрещення та 

Миропомазання.  Євхаристія – це Тіло і Кров Христові під видами х ліба і  вина, що 

Спаситель установив на Тайній вечері зі своїми апостолами ще перед своєю смертю і 

заповів їм робити це на його спомин. Христос промовив до своїх учнів: «Я сильно бажав 

спожити оцю Пасху з вами,  перш ніж мені страждати,  бо кажу вам, Я її  більш не бу ду їсти, 

аж поки вона не звершиться в Божім Царстві». (...) І, взявши хліб, віддав хвалу, переломив, 

дав їм і мовив: «Це Моє Тіло, що за вас віддається. Чиніть це на Мій спомин». Так само 

чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це Новий Завіт у Моїй крові, що за вас проливається» 

(Лк.22,7-20; Мт.26,17-19; Мр.14,12-25; 1Кор.11,23-26).  

Тож  приймаючи Пресвяту Євхаристію (св. Причастя),  

люди приймають дійсне Т іло і Кров Христову, в які  

перетворилися хліб і вино під час Св. Літургії. Євангеліст  

Іван підтвер джує: «Сказав же їм Ісус: «Я – хліб живий, що з  

неба зійшов. Ко ли хто їсть цей хліб, житиме повік, а хліб, що  

я  дам, це – тіло моє, що я дам за життя світу». Змагалися тоді  

учні між собою, говорячи: Як може він дати нам тіло їсти?  

Сказав же їм Ісус: «Істино, істино кажу вам: Як не їсте тіла  

Сина чоловічого і не п'єте Його крові, не маєте життя в собі…  

Тіло моє – справді їжа, а кров моя справді напиток. Хто їсть  

тіло моє і п'є кров мою, в мені пробуває, і я в ньому…»  

(Ів. 6:51-56). 

 

 

 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ  

 

Від щирого серця вітають Нагуляк Іванну  

з днем народження її сестричка і батьки. 
Прийми вітання найщиріші наші, 

І побажання в цей святковий день, 

Щоб від життя ти мала лише радість, 

А ще – повагу від людей! 

 

Вітаємо! 
 

Також дружина та діти вітають Кривоніс Руслана: 
Нехай для Вас ніколи не згасає сонце! 

Нехай не віють в душу холоди! 

Хай жито на столі і Бог на небі завжди рятують від біди! 

Хай легко працюється,добре живеться! 

Все вміється,множиться і додається! 


