Дні посту у Глинянах
У Хрестопоклонну неділю, 23 березня в
Глинянах відбулася Хресна дорога, в якій
взяли участь дві найбільші конфесії міста:
греко-католицька та православна. Віряни обох
конфесій разом зі своїми священиками,
об’єднані спільною метою, пройшли від
церкви Успіня Пресвятої Богородиці через
центральну частину міста до церкви св. Анни і
до церкви св. Миколая.
З церковними піснями, в роздумах над
терпінням Господа нашого Ісуса Христа
глинянці зі скорботою в серці вшанували одну
з найтрагічніших і в той же час
найвеличніших подій, яку будь-коли знало
людство, - коли Ісус Христос свідомо пішов на
муки заради нашого спасіння.
Терпіння і взаємопрощення в наш час,
коли брат не розуміє брата, а діти нехтують
порадами батьків, особливо актуальні. Тому
завжди, коли хочемо сказати своєму
ближньому
лихе
слово
чи
завдати
неприємностей – пам’ятаймо про рани
Христові і про Його безмірно любляче Серце.
Богдан Крушельницький

Нашій газеті 1 рік
Ось уже рік ми випускаємо
нашу газету, в якій викладаємо
останні
новини,
що
відбуваються
у
нашому
містечку. Маємо надію, що з
вашою
підтримкою
ми
просуватимемось дальше
і
будемо розширяти нашу газету
та робити її більш насиченою.
Щиро дякуймо всім, хто
працює над її створенням.
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. 

Народні прикмети, повір’я
На Великдень перший раз
закує зозуля.
Де вовк на Великдень зачує
дзвони, то там буде цілий рік
крутитися.
Прислів’я та примовки
На Великдень: кожна дівка –
маківочка, кожен хлопець –
голубочок.
Такий вдатний ґазда, що й
кури крашанками несуться.
Рохкай, пацю, рохкай, іще не
Великдень.
Їж Ковбаску, поки Паска.
А яйце від курки старше, бо
воно свячене.
Де – писанка, де – мотанка,
де – крашанка, а в нашої
Галюньки галунка до галунки.
На Великдень сорочка хоч
лихацька, але біленька, а на
Різдво хотя сирова, аби нова.
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Поїздка парафіян
нашої церкви у Страдч
5 травня парафіяни нашої церкви разом з отцем
Миколою Добруцьким вирушили на нічні
чування у Страдч – паломницьке селище, яке
знаходиться серед лісу надзвичайної краси.
Молились цілу ніч – відбулась вечірня,
Божественна Літургія, після чого був похід
Хресною Дорогою через ліс, що було
надзвичайно цікаво. Незважаючи на холод, усі
люди молились від щирого серця. Після цього,
відбувши ще молебень, 5 ранку усіх чекала
дорога додому. Вертаючись додому, усім випала
можливість ще й
зустрічати сонце.
Усім
радимо
відвідати
це
надзвичайне місце і
щиро дякуємо отцеві
за організацію цієї
поїздки.

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

«Плітки»
- Христове
Воскресіння;
- як проходили дні
посту;
- з Великодніми
святами;
- поїздка парафіян
нашого містечка в
Страдч;
- прикмети, повір’я,
прислів’я та
примовки;
- вітаємо іменинників;
- дитяча сторінка;
- нашій газеті 1рік.

«Це день, що його створив Господь, тож радіймо і
веселімся в нім»
із стихир Пасхи
Христос Воскрес!
Із приходом Христа на землю відкрилась можливість для
нашого спасіння. Бо Син Божий стався людиною не для
того, щоб померти, а щоб своєю смертю подолати смерть, а
нас обожествити. Бо смерть Ісуса на хресті – це не був
кінець, а лише початок. Через Його страждання ми
визволені від страждань, а через Воскресіння всі одержали
вічне життя. Від смерті до життя, від землі до небес
Христос нас перевів.
Гріх – це символ смерті, а тому кожен наш гріх нас
умертвляє, робить невільниками і віддаляє від Бога.
Христос каже: «Я є воскресіння і життя; хто вірить у мене,
– хоч і помре, житиме» (Ів. 11, 25). А тому кожен, хто йде
слідом за Христом, хто живе згідно Його заповідей, той не
існує, а живе правдивим свобідним життям дарованим від
Бога. Празник Христового Воскресіння – це велика радість
і надія, бо це початок до нового життя. Тож закличмо
разом із пророком Ісаєю: «Я веселюся в Господі, душа моя
радіє в моїм Бозі, бо він зодягнув мене в шати спасіння,
окрив мене плащем справедливости» (Іс. 61, 10).
Нехай непереможна любов Воскреслого Христа щедро
наповнить кожного з вас невичерпною радістю, зігріє
серце, наповнить силою тривати в його любові і щедро
дарувати її всім людям, щоб ця Божа любов воскрешала
людські серця до ново життя, яке дарував нам усім Ісус
Христос своїм славним воскресінням із мертвих.
ієрей Микола Стронянський

Великдень – велике та світле свято
Воскресіння Ісуса Христа. Існує в цього
свята ще одна назва – Паска. За дві
тисячі років кожен народ сформував
свої способи вшанування Ісуса Христа,
які перетворилися на освячені часом
традиції
святкування
Великодня.
Субота, перед Паскою, останній день
Великого посту.

ДИТЯЧА СТОРІНКА
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Знайди дорогу до
Великоднього
кошика

Християни готують Великодні кошики, щоб всією сім’єю піти до церкви
на Службу Божу, освятити свої кошики і отримати благословення від
священика на вживання освячених харчів.
Ці традиції ми вшановуємо і дотримуємось кожного року, про них знають
вже навіть і маленькі дітки. Це найкращий і найвеселіший час, бо наш
спаситель Ісус Христос подолав смерть, воскрес із мертвих. Також це час,
коли уся родина зустрічається в цьому доброму часі за святковим столом. Це
час, коли забуваєш про всі образи, прощаєш всім так само, як Ісус простив
усі наші гріхи. Ми вам бажаємо веселого святкового настрою, родинного
затишку і тепла, смачної пасочки і ковбасочки.
ХРИСТОС ВОСКРЕС – ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Вітаємо!
Пелих Мирона
Миколайовича, директора
Глинянської школи, з днем
народження.

З днем народження Вас
вітаємо,
Лантух радості бажаємо.
Будьте дужі і проворні,
По-козацькому моторні,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!

Копець Катерину Миколаївну,
з днем народження.

Здоров’я міцного на довгі роки,
Щиро бажаємо вам залюбки,
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!

Також уся церковна громада щиро вітає отця Андрія Лукачика
з днем народження!

Нехай Вам Бог зішле здоров'я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов'ю в серці ще багато літ!

Гаївка
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