Розклад Богослужінь на місяць травень
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утреня (храм Св. Миколая)
8.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая)
20.00 – Молебень до Пресвятої Богородиці (храм Св. Миколая)
Субота: 8.30 - Утреня (храм Св. Миколая)
9.00 - Божественна Літургія за упокій (храм Св. Миколая)
11.00 - Божественна Літургія (храм Успіння Пресвятої Богородиці)
20.00 – Велика Вечірня (храм Св. Миколая)
Неділя: 8.00 - Утреня (храм Св. Миколая)
9.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая)
11.00 - Божественна Літургія (храм Успіння Пресвятої Богородиці)
13.00 - Божественна Літургія в намірення дітей (храм Св. Миколая)
20.00 – Молебень до Пресвятої Богородиці (храм Св. Миколая)
Біблійна школа
Щовівторка 11.00 – Літургія в каплиці Св. Пантелеймона в Глинянській лікарні.
Щосереди 19.00 – зібрання Вівтарної Дружини.
29 травня запрошуємо на перший у цьому році папський відпуст на
свято Вознесіння Христового. Відпуст розпочнеться 28 травня о 21.00
у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.
29 травня 10.00 – Утреня, 11.00 – Божественна Літургія (храм
Успіння Пресвятої Богородиці).

Боргуш Мирославу
Петрівну
Щасливої бажаємо долі
Нехай всього буде доволі!
Усмішок глибоких, як дно океану.
Великого щастя, без зла та обману.
І незалежно від погоди
Нехай панує в домі згода.
Ще від душі бажаємо щиро
Любові, спокою, щастя і миру.

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Травень 2014 р. Б. Випуск №13

««Не бійся, тільки віруй»
Ісус Христос

Духовне слово

Вітаємо!

Боргуш Юлію
З Днем Народження щиро вітаємо,
І бажаємо на довгі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаємо,
Ніжна, мила і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії Твої.

Щиро вітаємо усіх матерів, бабусь з Днем матері!
Бажаємо здоров’я міцного, щастя зичимо людського,
Нехай доля прекрасна і ясна, вам радощі принесе з собою,
Нехай всміхається вам весна, з її вічною красою.
Нехай Богородиця вас зберігає
І Господь Бог з неба вам добро посилає.
Випуск підготували: Катола Х., Боргуш Ю., Крушельницька Ю., Крушельницька Н.

«Плітки»
- 11 травня – День
матері;
- 29 травня –
Вознесіння Христове;

- новини;
- вітаємо іменинників;
- дитяча сторінка;
- розклад Богослужінь
на місяць травень;
- Скарбничка мудрості

Ми перебуваємо в сорокаденному часі
присутності Ісуса Христа серед своїх учнів.
Цей період для учнів був особливим. Чому? Бо
Христос їх навчав і настановляв до
апостольського життя. Також, в цьому часі,
Ісус настановляє Петра головою зібрання
апостолів.
В літургійних молитвах, від Пасхи до
Вознесіння,
Церква
Христова
оспівує
Воскреслого Христа і просить, щоб Господь
просвітив кожного вірного до апостольського
життя.
Після сорокаденного перебування на землі
Христос возноситься на небо. Чому? Щоб нам
приготувати місце, і як нам місце приготує, то
нас до Себе візьме. В момент вознесіння
Христос дає домашнє завдання кожному із нас:
«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи:
хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа,
навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав»
(Мт. 28:19-20). Виконуймо це завдання і
Христос буде з нами аж до кінця віку. Амінь.
ієрей Миколай Добруцький

НОВИНИ
1 травня відбувся похід з
нагоди
початку
місяця
травня,
впродовж
якого
відбуватиметься Молебень
до Пресвятої Богородиці.
Запрошуємо усіх з понеділка
по п’ятницю о 20.00 у храмі
Св. Миколая.
4 травня відбулося святкування,
приурочене закінченню проекту по
запровадженню в нашій
Глинянській лікарні
енергоощадних технологій, який
підтримав та 80% профінансував
Європейський Союз. Усі учасники
цього дійства мали змогу висадити
біля лікарні липову алею та
безкоштовно покуштувати смачну
їжу, приготовлену з дотриманням
принципів екологічного та
здорового харчування.

ОГОЛОШЕННЯ
11 травня в Народному домі
м. Глиняни о 15.00 відбудеться
концерт, присвячений Дню
матері. Всіх бажаючих
запрошуємо прийти.

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. 

8 травня відбулась панахида
за воїнів, які загинули в 1944 р.
за визволення Глинян і поховані
у двох братських могилах, їх
було 182 чоловіки; за воїнів, які
загинули на фронтах за межами
України в 1944-1945 рр. – 122
чоловіки; за ветеранів Великої
Вітчизняної Війни і праці, які в
повоєнні роки померли і
поховані
на
глинянському
цвинтарі – 195 чоловік. В 11 год.
відбулась панахида за спільної
участі організації ветеранів
України і Глинянської міської
ради.
Також 4 травня відбувся
деканальний
Собор
УГКЦ
Золочівського району на тему
«Жива парафія – місце зустрічі з
живим Христом». Слово мав
отець Віталій Дудкевич, синкел у
справах монашества і мирян
Львівської Архиєпархії УГКЦ.
Після цього відбулась виставка,
присвячена 25-літтю виходу
УГКЦ з підпілля.
29 травня запрошуємо на
перший в цьому році папський
відпуст на свято Вознесіння
Христового.
Відпуст розпочнеться 28
травня о 21.00 у храмі Успіння
Пресвятої Богородиці.
29 травня о 10.00 – Утреня,
11.00 – Божественна Літургія
(храм
Успіння
Пресвятої
Богородиці).

ДИТЯЧА СТОРІНКА
КРОСВОРД
Інструкція: Впиши у кліточки слова з християнського катехизму і
прочитаєш з початкових літер цих слів ім’я покровительки світла Вервиці
дітей Марії.
1. Один із апостолів, що їх вибрав Ісус Христос.
2. Улюблений учень Ісуса Христа.
3. Перший Дар плодів Святого Духа.
4. Синонім до слова обов’язок.
5. Так називають християни процес розмови з Богом.
6. Слово, що в перекладі означає Відкрийся.
7. Божа чеснота.
8. Посланець, проповідник віри Господа нашого на землі.

Дивіться більше новин та
попередні випуски газети на сайті
http://www.hlynyany.org/

Для роздумів…
Коли СЛУХАЄШ,
…ГОВОРИШ,
…ДАЄШ,
…ОБІЦЯЄШ,
…ВІДПОВІДАЄШ,
…ПОСТУПАЄШСЯ,
…ВІРИШ,
…ПРОЩАЄШ,

не перебивай (Приповідки 18:14)
не звинувачуй (Якова 1:19)
не шкодуй (Приповідок 21:26)
не забувай (Проповідника 3:3)
не сперечайся (Колосян 4:6)
не претендуй (Филип’ян 2:14)
не сумнівайся (Івана 20:29)
не дорікай (Колосян 3:13)

Коли Бог творив маму
Одного разу добрий Бог вирішив створити…маму. Шість днів та
ночей Він роздумував і експериментував. Та ось з’явився ангел і каже:
- Ти стільки часу тратиш на неї!
- Так… Але чи ти читав вимоги замовлення? Вона повинна
складатися зі 180 рухомих частин, які можна було б при потребі
замінити, її поцілунок має лікувати все – від зламаної ноги до
розчарування в коханні, також вона мусить мати шість пар рук.
Ангел похитав головою і недовірливо спитав:
- Шість пар рук?
- Не в руках проблема, - відповів Бог, - а в трьох парах очей, що
вона повинна мати.
- Аж стільки! – скрикнув ангел.
Бог ствердно кивнув. Потім додав.
- Одну пару, щоб бачити через зачинені двері, коли питає: «Що ви
там робите, діти?», - навіть якщо вона вже знає, що вони роблять. Іншу
пару – на потилиці, щоб бачити те, що не мала би бачити, але що має
знати. Ще іншу пару, щоб таємно сказати синові, який попав у халепу:
«Розумію, сину, і люблю тебе».
- Господи, - сказав ангел, вже пізно, йди відпочивати.
- Не можу, відповів Господь. – Вже майже закінчую.
Ангел поволі пройшов навколо моделі матері.
- Надто ніжна, - сказав, зітхаючи.
- Але витривала! – відповів Господь із запалом. – Ти не можеш
уявити собі того, що може зробити мати.
- Вміє думати? – спитав ангел.
- Не тільки думати, а вміє також дуже добре користуватися своїм
розумом і пристосовуватися до обставин.
Тоді ангел схилився над моделлю і доторкнувся пальцем до її
обличчя.
- Тут щось стікає, - сказав здивовано.
- Так, це – сльоза, - відповів зі смутком Бог.
- А для чого вона? – спитав ангел.
- Щоб висловити радість, смуток, розчарування, біль.
- Господи, Ти – справді геній! – вигукнув захоплено ангел.
Тихим меланхолійним голосом Бог прошепотів:
- Правду кажучи, це не я сотворив… ту сльозу…
Ерма Бомбек
Бог не сотворив сліз. То чому їх творимо ми.?
Із книги Бруно ФЕРРЕРО
«365 коротких історій для душі»

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ
Як молитися на Вервиці?
1. Беремо в руки вервицю, цілуємо хрестик і робимо на собі знак хреста
тричі: В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3 рази). Слава Тобі, Боже
наш, Слава Тобі! Далі, тримаючи хрестик, молимось:ЦАРЮ НЕБЕСНИЙ,
Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя
подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси,
благий, душі наші (Від Великодня до Вознесіння замість «Царю небесний»
тричі молимось : Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим,
що в гробах, життя дарував).
2. На першому великому зернятку молимось
«Символ віри»: ВІРУЮ в єдиного Бога Отця,
вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і
невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина
Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма
віками – світло від світла, Бога істинного від Бога
істинного, породженого, несотвореного, єдиносущного
з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас,
людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і
воплотився із Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп’ятий за
нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день
згідно з писанням. І вознісся на небо, сидить праворуч Отця. І вдруге прийде
зо славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа
Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і
Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В
єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на
відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
3. На першому малому зернятку хрестимось, промовляючи: Слава
Отцю, що нас сотворив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі
молимось: БОГОРОДИЦЕ ДІВО, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою.
Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти
породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4. На другому малому зернятку так само хрестимось: Слава Сину, що не
відкупив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І молимось: Богородице
Діво…
5. На третьому малому зернятку хрестимось: Слава Святому Духові, що
нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

І молимось: Богородице Діво…
6. На великому зерняткові хрестимось: Слава Отцю, і Сину, і
Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Промовляємо
перше таїнство, над котрим хочемо роздумувати (згідно схем днів
тижня) і молимось: ОТЧЕ НАШ, Ти що єси на небесах, нехай святиться
ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам десь; і прости нам провини
наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не введи нас у спокусу, але
визволи нас від лукавого.
7. На кожному з десятьох малих зерняток молимось: Богородице
Діво… і роздумуємо про згадане Таїнство.
8. На кінець десятки хрестимось, промовляючи: Слава Отцю, і Сину,
і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі
промовляємо молитву прощення: О, МІЙ ІСУСЕ, прости нам наші гріхи,
захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до Неба, особливо
ті, ща найбільше потребують Твого милосердя.
9. На великому зерняткові промовляємо наступне Таїнство і
молимось: Отче Наш…, Богородице Діво… (10 раз) і так до закінчення 5го Таїнства.
10. На кінець вервиці молимось: ДОСТОЙНО є воістину величати
блаженною Тебе, Богородице, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір
Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе
величаємо. А також: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво,
молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина
чиста і благословенна.
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш,
помилуй нас. Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого
Л І Т духа.
У Р ГАмінь.
І К А (3 рази).
«Вервичка – це найкоротший шлях до Бога, тому що Марія є
найкращим провідником на Дорозі, Яку звуть Ісус, і знає Його найкраще»
(Іван Павло ІІ).

Що таке вервиця?
Вервиця – це молитовні роздуми над радісними, скорботними,
славними та світлими таємницями життя Ісуса Христа і Марії.
Заглиблюючись у ці таємниці, ми роздумуємо над власним життям.
Розважання над цими таємницями є водночас роздумами над Євангелієм.

Вервиця це не лише молитва; вона чудовий засіб освячення і духовного
зростання, одна з найкращих шкіл доброчесності і християнського життя. Без
сумніву, глибоке роздумування над таємницями життя Ісуса і Марії
приводить до втілення їх чеснот у реальність нашого життя. Як сказав Пій
ХІІ: «Душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і
Його Матір’ю». Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як
Вона Сама жила на землі коло Свого Сина. Ось у чому наука Вервиці та
таємниця її успіху: вона «вводить нас в живий контакт з Ісусом через Серце
Його Матері» (Іван Павло ІІ).

Коротка історія святої Вервиці
Молитва на Вервиці зародилася в глибоку давнину ІІ століття. На Сході, у
Сирії, християни побудували перші монастирі і почали молитися там,
нанизуючи сушені зернята ягід на шнурочки. Назва «вервиця» походить саме
від слова «верв», що означає «шнурок, мотузка».
В період Середньовіччя Латинська Церква перейняла Вервицю від Східної
Церкви. З цього часу за допомогою Вервиці той, хто молився на ній,
отримував Божі ласки, прощення своїх гріхів, укріплювався у вірі.
Першим, хто активно поширював молитву на Вервиці був св. Домінік де
Гусман. У Тулузі 1214 року перед ним з’явилася з неба Матір Божа з трьома
небесними дівами і попросила ширити цю молитовну практику Вервиці
поміж християнами. У ХV столітті в Західній Європі бл. Алан де Рупе (1428 –
1475) відроджує молитву Вервиці. Пізніше місіонер св. Людовік Гріньйон де
Монфорт (1673 – 1716) у молитві на Вервиці доказав, що вона не тільки
допомагає навертати і спасати людські душі силою молитов Отче наш і
Богородице Діво, а є входженням у глибокі таїнства життя, смерті, і
воскресіння і слави Ісуса Христа і Діви Марії. Він вважав, що Пречиста Діва
Марія з усіх небожеств найбільше цінує Вервицю, бо через неї кожен
християнин отримує прощення за провини, звільняється від гріха, прагнучи
до досконалості, зростає у ласці. Хто плаче, знаходить радість і спокій, хто в
біді, - допомогу і розраду…
Через серце Матері Божої лине молитва на Святій Вервиці – пісня любові,
таїнств життя Ісуса Христа і Марії, джерела освячення, духовного збагачення
християнського життя.
Вервицю називають ще Розарієм (Рожанцем), що означає Корона троянд
(рож). Блаженний Алан де Рупе говорив, що Вервиця із 150 «Богородице
Діво» є великою короною із білих троянд для Марії, а Вервиця із 16 «Отче
наш» - малою короною із червоних троянд для Ісуса.

