
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і 

святе Воскресіння Твоє славимо» 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Березень 2014 р. Б. Випуск №11 

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 
«Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого,  

візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною» (Мр. 8,34) 

В нас виникає питання: як це зректися себе самого? 

Відповідь проста – з’єднатись всеціло з Христом, віддати 

Йому своє життя. Найважче зректися себе гордій людині, яка 

забуває, що вона піщинка серед піску, краплинка у морській 

безодні. Вона думає, що вона центр всесвіту. Таким людям 

найважче з’єднатись з Христом. Їм здається, що вони 

досконалі і не мають гріхів, щоб сповідатись часто. Їм 

вистачає раз у рік. Цікаво чи б ми довго прожили, якби лиш 

раз в рік дбали про своє фізичне тіло, і раз на рік його 

омивали.  

Отже, світло світу, найвищий, найдосконаліший не боїться 

опуститись так низько, бо любить, бо надзвичайно любить 

кожного з нас. Його любов не вибіркова, але досконала. Ця 

любов всепоглинаюча, яка бажає спасіння, тобто щастя для 

кожного. Не лише для священика чи когось вибраного, але 

перш за все для найбільшого грішника. Доказом цього є його 

перебування на землі. До розбійника сказав: «Істинно кажу 

тобі: Сьогодні будеш зо мною в раю» (Лк. 23,43). Отож, не 

думаймо, що ми вже так згрішили, що спасіння для нас нема. 

Боже милосердя є безмежне. Нема такого гріха, щоб Бог не 

простив, якщо ми щиро каємося і стаємо на дорогу Христа – 

дорогу правди і любові.  

ієрей Микола Стронянський 
 

200 років 
Тарас Григорович Шевченко 09.03.1814 – 10.03.1861 

Щороку відзначають українці на своїй землі і в зарубіжжі річницю від дня 

народження великого сина України, геніального поета і художника Тараса 

Шевченка. Ми називаємо його ще апостолом правди і свободи, нескореним 

борцем за волю України. В умовах складних процесів нашого державотворення, 

політичного протистояння між національно-патріотичними силами, які 

відстоюють демократичний розвиток нашої держави і її європейський вибір, і 

силами проросійської орієнтації, які заради своїх корпоративних і партійно-

кланових інтересів готові завести Україну у підневільний союз з імперською 

Росією, актуальними є заповіти Тараса Шевченка. 

Чи не найважливішим у сьогоденні є його заклик до єднання всіх здорових 

сил української нації в ім’я утвердження нашої незалежної держави: 

 

 

 

Дивіться більше новин та попередні 

випуски газети на сайті 

http://www.hlynyany.org/ 

Нагадуємо жителям нашого 
містечка, що кожного вечора о 9 
год. усі моляться за нашу неньку 
Україну, просимо Бога ласки і 
спасіння, прощення та допомоги у 
цей нелегкий для нас час. СЛАВА 
УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

Кожного вечора відбувається 

патрулювання біля церкви Успіня 

Пресвятої Богородиці мешканцями 

нашого містечка. Подякуймо щиро 

їм, нехай Господь Бог зішле на них 

свої ласки і допоможе їм у цій 

добрій і нелегкій справі. Молімося 

за них, молімося за Україну! 

«Плітки» 
- Хрестопоклінна 

неділя; 

- новини; 

- цікаво почитати; 

- вітаємо 

іменинників; 

- дитяча сторінка; 

- 200 років – Тарас 

Григорович 

Шевченко; 

 

… «Обніміте ж, брати мої, 

Найменшого брата, – 

Нехай мати усміхнеться, 

Заплакана мати. 

Благословить дітей своїх 

Твердими руками 

І діточок поцілує 

Вольними устами. 

І забудеться срамотна 

Давняя година, 

І оживе добра слава, 

Слава України. 

І світ ясний, невечірній 

Тихо засіяє… 

Обніміться, брати мої, 

Молю вас, благаю!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

ДИТЯЧА СТОРІНКА 

 Вітаємо! 
 

КРОСВОРД №1 

1. Ім’я першої людини на світі. 

2. Людина, яку Господь врятував 

разом із сім’єю від потопу. 

3. Місце де живуть Божі слуги. 

4. Ім’я матері Божого Сина. 

5. Людина, милосердя, яку 

люблять діти. 

 

Відповіді на кросворди приносьте до церкви нашим отцям. Перших 

троє, хто принесе відповіді найшвидше, отримають чудові подарунки. 

Молимося разом 

Боже Отче глянь на діти 

На дрібненькі твої квіти 

Світи сонцем і зірками 

Над малими школярами. 

Дай нам сили і охоти 

До науки і роботи 

Щоб росли ми здоровенькі 

На потіху батька й неньки 

Дух Святий хай з нами буде 

Щоб з нас стали добрі люди. 

 

 

Хрестопоклінна неділя нагадує нам сильну зброю, що її має 

кожен християнин у боротьбі з ворогами за своє спасіння, а тією 

зброєю є св. Хрест. І якраз цієї неділі Хрест виступає перед нами, як 

знамено сили, знамено спасіння та знамено перемоги і тріумфу. 

Преподобний Іоан Дамаскін говорить: «Хресна смерть – це вінець 

Воплочення Бога Слова». В сьогоднішній день Хрестопоклінної 

неділі Церква Христова прославляє святий Хрест Спасителя та 

повчає своїх вірних про плоди хресної смерті Богочоловіка, 

нагадуючи нам і про необхідність несіння нашого хреста, гідне 

пронесення якого – запорука нашого спасіння. Хрест, на котрому був 

розп'ятий Христос, це велика святиня; це жертовник, на котрому 

була принесена Жертва понад жертвами. У третю неділю посту, це є 

в середпістя, св. Церква для ободрення і підкріплення нашого духа 

каже нам в особливіший спосіб почитати св. Голодній Хрест. Звідси 

й назва цієї неділі: Неділя Хрестопоклінна. 

Св. Хрест має нам пригадати безконечну Божу любов до нас, 

Христові страждання задля нас і наш обов’язок мужньо нести свій 

хрест щоденного життя. До всіх нас кличе Ісус Христос: «Коли хто 

хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе свій 

хрест і йде за мною… Хто не несе свого хреста, і не йде слідом за 

мною – не може бути моїм учнем» (Лк. 9, 23 і 14, 27). 
Джерело: lviv-orthodox.net.ua, Промінь любові Випуск №3, стаття №7 

Цікаво прочитати 

Вербінську Марію Яківну з 

днем народження.  
 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської 

поваги, 

На довгих стежках вашої ниви, 

Будьте завжди Ви здорові й 

щасливі! 

 

Багрій Галину Ярославівну з 

днем народження. 

 

У цей чудовий, гарний день, 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань. 

Від сонця – світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була! 

І не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік! 

Вітаємо усіх з приходом весни, а усіх жінок з 8 березням – 
жіночим днем. Нехай ваші долі розцвітають як весняні квіти, 

щоб життя ваше було сповнене радості, сонячного тепла, 
затишку та любові! 


