Вифлеємський Вогонь Миру в Глинянах
5 січня в храмі св. Миколая роздавали Вифлеємський Вогонь Миру, який
привезли зі Львова. О 16.00 розпочався молобень, після якого усі мали
можливість взяти в свої домівки вогонь, запаливши свою свічку.
Вважається, що Вифлеємський Вогонь Миру як світло тепла, злагоди і
сподівання мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень
Різдва Христового. Він постійно горить у Вифлеємі, на місці народження Ісуса
Христа. Не слід плутати його з Єрусалимським вогнем, що запалюється на
Великдень. Цей вогонь є спомином про прихід на землю Ісуса Христа, котрий є
символом любові та миру, визволенням від гріхів. Він визволяє людей з
розпачу і дає силу, сподівання та надію.
Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає
на світло тепла, спокою та віри. І от він потрапив у наше рідне місто!
Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на Святу Вечерю.
Крім того, Вогонь заносять до сиротинців, лікарень, щоб ті, котрі перебувають
далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.
Висловлюємо щиру подяку усім
парафіянам
нашої
церкви,
які
привели наші храми в чистоту та
порядок, а також усі тим, хто
допомагав прикрашати храми до
Різдва Христового – прикрашав
ялинки та шопки. Хай у ваших
домівках буде завжди любов та мир, і
Боже благословення зійде на ваші
родини.
Вінчую Вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з Вами
буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай Вас
минає,
То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає!
Славімо Його!
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. 
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«Різдво є днем сенсу й традицій,
особливим днем, проведеним у теплому
колі сім’ї та друзів» Маргарет Тетчер

Бажаючих запросити священика
для
благословення
домівки
душпастирськими
відвідинами
може записатися в церкві Св.
Миколая. Потрібно залишити свої
дані: прізвище, ім’я, вулиця, номер
будинку та телефон. За детальною
інформацією звертайтесь до отців
нашої церкви.
У церкві Св. Миколая стояла скринька
для збору коштів дітям сиротам та хворим
дітям (з вадами розвитку) Львова та
Львівської обл. Було зібрано 780 грн., за
які волонтери купили подарунки для
дітей на Миколая. Дякуємо усім за ваш
внесок. Скринька знову стоїть у церкві і
просимо ще раз, не будьте байдужими,
подаруйте цим дітям крихту щастя своїми
добровільними пожертвуваннями. Усіх
вітаємо з Різдвом Христовим.
10 січня у храмі Св. Миколая
відбудеться святкування Різдвяних свят.
Детальніше про цю подію отці
повідомлять пізніше.
Дивіться більше новин та попередні випуски
газети на сайті http://www.hlynyany.org/

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

Духовне слово

«Плітки»
- РІЗДВО
ХРИСТОВЕ (вітаємо
усіх);
- варто прочитати (як
це було в Глиянах);
- новини;
- вітаємо іменинників
місяця січня;
- сторінка для дітей;
- Вифлеємський
Вогонь Миру в
Глинянах.

Вже більше ніж дві тисячі років тому у
селищі Вифлеємі, що у Палестині,
народився Господь, Бог і Спас наш Ісус
Христос. Це була надзвичайна подія, бо сам
Бог – Творець і Володар Всесвіту –
воплотився, прийняв людську природу,
став одним із нас. Його народження
показало, що людська природа і все, що
довкола неї, є добрими. Це Добро завжди
проявляється у нас, коли ми робимо добрі
діла щодо наших ближніх.
Пам’ятаймо про це!!!
В цей величний і святий день хочу
побажати Вам миру і злагоди, любові та
терпіння. Нехай Господь Ісус Христос
благословляє та освячує нас у Його
Рождестві.
ієрей Миколай Добруцький

ЧУДЕСНО ВІДНОВЛЕНИЙ ОБРАЗ РОЗП’ЯТТЯ У ГЛИНЯНАХ В
РІЗДВЯНИЙ ЧАС (згадаємо як це було)
У старенькій більш чим 300-літній дерев’яній церкві у Глинянах був
надпрестольний, всіма призабутий образ Розп’яття. Із-за довгого віку образ був
цілковито темний і зачорнілий і ледве помітний. Церква мала бути розібрана, а
образ знищений. Та немов на протест проти знищення тієї церковці в чудесний
надприродній спосіб образ відновився. Саме на Свят-Вечір перед Різдвом
Христовим у 1936 році маленькі діти побачили крізь вікно наче вогонь у
церкві. Образ горів ясним світлом і мінився раз ясніше, раз темніше. Образ
продовж кількох днів став зовсім як новий. Тло давніше чорне, тепер ясне,
прямо блискуче. Тіло Христове наче вчора мальоване, - а Кров Христа, що
спливала із Ран Христових, червона як пурпур. Образ блищить на цілу церкву і
н тлі старих мальовил старого іконостасу та інших ікон набирає ще більше
прикмет надприродності.
Багато прочан відвідало стареньку церкву, а деякі із них зазнали різних ласк,
а навіть чудесних оздоровлень. Образ дослідили дві комісії духовні, які одно
згідно визнали що відновлення образу є без сумніву надприродне. Декілька
віро достойних свідків зізнало навіть, що всі Христові Рани мали кілька разів
відкритись.
Супроти цього, що багато прочан раз-у-раз відвідує стареньку церкву,
Святіший Отець Папа Римський Пій ХІ надав старенькій церковці відпусти у
слідуючі свята:
1. На Вознесення Христове. 2. На празник Пресв. Євхаристії. 3. На Різдво св.
Івана Хрестителя. 4. На Успення Матері Божої. 5. На Воздвиження Чесного
Хреста.
Матеріали взято з книги Михайла Хамули «Глиняни - місто моїх килимів»

Бессараба Романа та Новака
Степана з днем народження!
Щоб ви були здорові, щасливі,
нехай Бог оберігає вас та ваші
родини. Щоб в навчанні все
було добре і завжди
залишайтесь хорошими
людьми. 
УСІХ
З Новорічними святами,
І Різдвом Христовим
Вас дозвольте привітати
Щирим дружнім
словом.
І до Вашого, щоб дому,
Радість прилетіла
І не знали щоби втоми
Її білі крила.

ДИТЯЧА СТОРІНКА

Знайди 10 відмінностей

Вітаємо!
Вітаємо Попадича Олександра
Васильовича з днем народження!
В день чудовий і прекрасний
Бажаємо щедрот і щастя!
Життя хай сонячно радіє
І заповітні здійснюються мрії!

Вітаємо усіх іменинників січня. Всім, хто
носить імена Марія, Степан, Василь
бажаємо душевного тепла, сімейного
затишку, що ви були здорові і щасливі і
щоб ваш Ангел охоронець завжди вас
оберігав на Многії і Благії літа!

1 кросворд

2 кросворд

По горизонталі:
1. Місце перебування Адама і Єви до гріха.
2. Скільки природ має Христос після Свого
втілення.
3. Хто перебував у хліву біля
новонародженого Ісуса.
4. Скільки Лиць у Пресвятої Трійці.
5. Хто прийшов вклонитись Богонемовляті у
печеру.
6. Що з`явилося на небі під час народження
Христа.
По вертикалі:
7. Що ми святкуємо 7 січня.
8. Одне з трьох імен волхвів, які прийшли до
Спасителя.

По горизонталі:
1. Багатостраждальний праведник Старого
Завіту.
2. Великий пророк, який вознісся на небо
на колісниці.
3. Відлік чого розпочався після
народження Христа.
4. Остання літера грецького алфавіту.
5. Ім`я Матері народженого Спасителя
світу.
По вертикалі:
6. Місто, в якому народився Ісус Христос.
7. Матір першого християнського
імператора Візантії.

