Розклад Богослужінь на місяць червень 2014 року
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утреня (храм Св. Миколая)
8.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая)
20.00 – Молебень до Богородиці (храм Успіння Пресвятої Богородиці)
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 наміренні 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.

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Червень 2014 р. Б. Випуск №14

«Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки
Той Самий!» (Об’явлення 2:8)

Вітаємо!

Духовне слово

Щиро вітаємо наших дорогих, талановитих хористів з днем
народження,
а
саме:
Чорного Андрія, Вержановського
Володимира, Хомік Людмилу та Боренько Юрія.
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!
Також вітаємо Серватнюк
Орисю з днем народження.
Хай квітне доля у роках
прекрасних
Господь дарує радість і
здоров’я
Хай кожен ранок з неба
сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю

Вітаємо нашого дорогого отця Миколу
Добруцького з днем народження!
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботу й добро.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру.
ДЯКУЄМО Вам, що ви з нами, дякуємо
за все, що Ви для нас зробили і робите,
дякуємо за Ваше добре і веселе серце!

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

«Плітки»
- 1 червня – день захисту
дитини;
- 8 червня – День Святої
Трійці. П’ятидесятниця;

- новини – підсумки
місяця травня;
- вітаємо іменинників;
- дитяча сторінка;
- розклад Богослужінь
на місяць червень;
- Скарбничка мудрості.

Лагідне, ласкаве, миле… Дитя! Воно потребує
уваги, турботи, опіки дорослих. Тому Бог
створив батьків, як вихователів. «Сини твої –
немов паростки оливні круг стола твого. Ось
так благословен буде чоловік, що боїться
Господа. І щоб ти побачив дітей синів твоїх!»
(Пс. 127).
Це Бог – наш Творець, і лише з Його волі та
благословення приходить на світ нове життя.
Кожна людське життя є неповторне. З моменту
зачаття – це є особа, людина. Дитина не дається
як забавка, «цяцька», якій ми повинні все дати.
Ні! Бог кличе нас бути провідниками добрими
новому сотворінню, яке ще за себе постояти не
може. Не виховувати для себе, але навчити
любити Його, Бога, – Нашого Батька; Йому
служити, волю Його чинити, у любові до
ближнього зростати, виховати в першу чергу
людину з великої букви.
У день захисту дитини, який ми святкуємо 1
червня, подякуймо Богові за всіх наших дітей:
рідних, хресних, учнів, парафіян. Нехай, ми
дорослі, станемо для них добрим прикладом у
духовному рості через служіння Богові та
ближнім.
Наша любов – це найбільше, що можемо дати
дітям. Нехай вона буде щирою, повною,
досконалою,
абсолютною,
неповторною.
Амінь.
ієрей Микола Стронянський

НОВИНИ
Від Вознесіння до Зіслання Святого
Духа всією парохіяльною спільнотою ми
молимося, щоб Господь відновив наше
життя у Бозі силою і діянням Святого
Духа.
Беручи активну участь у духовних
заходах Декади місійності, ми покликані
наново відкрити і збагнути, що наші
парохіяльні спільноти та сім’ї (домашні
церкви) є за своєю природою місійними.
Усвідомлення цього випливає з даром
нашого Хрещення, завдяки якому всі вірні
силою цього святого таїнства взяли на себе
зобов’язання вірити, жити, служити і
ділитися досвідом своєї віри у Христа, ділитися не тільки зі своїми рідними, а й з
усіма ближніми там, де перебуваємо.
Отже, місія для нашої парохіяльної
спільноти – дозволити Христові глибше
ввійти у наше життя, а також нести Добру
Новину поза нашу спільноту, поширюючи
межі Божого Царства.
11 травня у Народному домі
міста Глиняни відбувся концерт
до Дня матері. Як завжди таланти
Глинян порадували нас чудовими
піснями та віршами про рідних
матусь
а
також
веселими
сценками та сучасними танцями.
Також ввечері відбувся візит у
наше славне містечко Теодора
Кукурудзи, який виконав кілька
своїх пісень. Також і кілька
глинянських
виконавців
порадували нас своїми піснями.
І насамкінець усі жителі разом з
Теодором Кукурудзою заспівали
гімн України в честь усіх героїв
та нашої славної нації.
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. 

27 травня у
приміщенні музичній
школі м. Глиняни
відбувся звітній концерт
з нагоди завершення
навчального року.

ДИТЯЧА СТОРІНКА
СУДОКУ
Потрібно вписати цифри від 1 до 9 в кожен
стовпчик, рядочок і квадратик так, щоб вони
не повторювались ні в рядку, ні в
квадратику, ні в стовпчику.

30 травня пролунав
останній дзвоник для
учнів ЗОШ м. Глиняни.
Для учнів 11 класу це
було
востаннє.
Як
подяку за всі навчальні
роки
та
прохання
майбутнього
вибору
професії учні висловили
у молитві до Пречистої
Діви Марії у храмі
Успіння
Пресвятої
Богородиці.

16 – 18 травня 2014 року
відбулась 21 (ХХІ) Молодіжна піша
проща Львів – Унів, в якій взяли
участь парафіяни нашого міста.
«…Для мене цьогорічна проща
була першою в моєму житті – це була
боротьба самим з собою. Вона
спочатку була сповнена моїми
проблемами, але з кожним кроком, з
кожним кілометром я відчувала як в
мені перемагає Бог і його інтереси
беруть гору над моїми дріб’язковими
проблемами. Особливо незабутнім є
хвилини, коли ми заходили на
територію
Унівської
Лаври.
Проходячи ворота – арку Лаври нас
зустрічали діти у вишиванках і
кидали пелюстки живих квітів на
паломників і під їхні ноги. Майже у
кожного паломника з’явилися сльози
радості і духовного піднесення.
Люди вітали окремо кожну групу та
поіменно аніматора кожної групи.
Раджу усім, хто ще не відважився
йти у прощі, обов’язково з’єднатися
у спільних молитвах прощі для
спілкування з Богом, щоб вирішити
різні життєві ситуації».
Учасниця прощі –
Боргуш Мирослава

Діти святі й чисті. Не
можна робити їх
іграшкою свого настрою.
А.П.Чехов
5
травня,
відзначався
Міжнародний день сім’ї. Це
свято запроваджене в 1993 році
Генеральною Асамблеєю ООН,
щоб об’єднати родини всього
світу та привернути увагу
громадськості до вирішення
проблем сучасної сім’ї.
Сім’я – це основна ланка
суспільства, те найважливіше, з
чого починається наше життя.
Завдяки сім’ї розвивається
держава, міцніє благополуччя її
народу. Адже ми з Тобою
добре знаємо: буде лад у родині
– буде й у державі.

В честь 1 червня – Дня захисту дітей
ДИТЯЧІ СЛЬОЗИ
Дитячі сльози чисті, мов кришталь,
Такі солодкі і такі невинні...
А хто візьме на себе їх печаль,
Пошле свій мир знедоленій дитині?
Дитячі сльози ллються, мов дощі,
Туга за тим, що вже давно забуте,
І думка ріже серце, мов мечі,
Що матері їм більш не повернути.
Ти подаруй надію сироті,
І пригорни дитя до свого серця,
Скажи слова їй ніжні та прості,
Сльозинку витри... І дитя всміхнеться.
Прийди туди, де плаче дітвора,
Візьми їх ручки у свої долоні
(Для дива вже давно прийшла пора),
І пригорни, скажи: "Мій сину, доню..."

Дитина народжується з потребою бути коханою, і в цьому сенсі все життя
залишається дитиною. (Френк Кларк)
Дивіться більше новин та попередні випуски
газети на сайті http://www.hlynyany.org/

- А скільки маєш?
- Одного долара й одинадцять центів… Але, може, мені вдалося
б зібрати більше.
Чоловік усміхнувся:
- Ти знаєш, я не думаю, що знадобиться більше. Долар й
одинадцять центів – цього вистачить на чудо для твого братика!
Однією рукою він згорнув монетки, а другою взяв за ручку
дівчатко.
- Приведи-но мене до своєї домівки, дівчинко, я хочу побачити
твого братика, познайомитися з твоїми батьками і поміркувати
разом із ними, як нам вчинити оте маленьке чудо.
Високий, елегантний пан і маленька дівчинка вийшли з аптеки,
тримаючись за руки.
Тим паном виявився професор Карлтон Армстронг, один із
найвидатніших нейрохірургів планети. Він прооперував маленького
Ендрю, і той за кілька тижнів повернувся додому цілком здоровим.
- Та операція, - ледь не пошепки мовила тоді щаслива матуся, це справжнє чудо. Скільки ж вона коштувала?
Дівчинка мовчки усміхалася. Вона-бо знала, скільки коштувало
чудо: один долар й одинадцять центів… Плюс віра й любов малої
дитини.
Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру; бо, істинно кажу вам:
Коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі:
Перенесися звідти туди – і вона перенесеться; і нічого не буде для
вас неможливого» (Мт. 17, 20).
Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі»
Діти – квіти життя. Не дайте їм зів’янути…
Щороку в перший день літа, 1 червня відзначається Міжнародний
день захисту дітей - прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже
саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань.
Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої
родини і рідний край.
Пам’ятаймо, до дітей потрібно ставитися з любов’ю та повагою,
сприймати їх такими якими вони є, бо якби це звучало недивно - своїм
ставленням до них ми виховуємо їх.
Закликаємо усіх сьогодні й кожного наступного дня зігрівати теплом і
любов'ю кожне дитяче серце, об'єднувати зусилля заради майбутнього, і
тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми й неодмінно
стануть гордістю України.

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ
БОГОСЛУЖІННІ І ХРАМ БОЖИЙ
Відправа Служби Божої й інші богослужіння є джерелом духовного
життя, праведності і лікарем людських душ. У богослужіннях і молитвах
наші думки здіймаються до небесних висот, підносять нас в любові до
Бога, впроваджують у духовний світ святості, наближають до Бога та
роблять нас досконалішими. Кожне богослужіннявідбувається за своїм
обрядом і кожна дія священнослужителя є символом якоїсь священної
події. Від молитви домашньої богослужіння відрізняється тим, що
відправляється переважно в храмі Божому священнослужителями, згідно
із встановленими приписами і текстами, які містяться в літургічних
книгах. Деякі богослужіння можуть відправлятися й поза храмом Божим,
наприклад, у публічних і приватних молитлвнях (каплицях), у приватних
домах, на площах, полях та біля річок чи ставків. Однак, ті місця мусять
бути чистимий достойно приготовленими до таких богослужінь. Дозвіл
богослужіння поза храмом Божим дає єпископ-ординарій, коли це
богослужіння має бути прилюдним: молебень, панахида, Божественна
Літургія. Приватні богослужіння, такі, як хрещення (у тому числі хворої
дитини в шпиталі), вінчання, сповідь, миропомазання, оливопомазання, а
також освячення поля в Зелені свята, освячення води в річці чи ставі,
йорданське водосвяття не потребують окремого дозволу єпископа.
Церква – храм Божий.
Храмом називається присвячена Богові споруда, до котрої збираються
віруючі для молитви і прослави Бога, відправи Служби Божої та інших
таїнств. Господь Бог наказав Мойсеєві збудувати перший храм. Він
називався скинією й ділився на три частини: двір, святилище і святеє
святих. За часів Ісуса Христа ізраїльський народ мав свій храм в
Єрусалимі. У тому храмі Ісус Христос не раз молився, і, як відомо,
одного разу вигнав з нього гендлярів. Первісні християни, хоронячись від
переслідувань із боку ізраїльтян і поган, збирались для відправлення
богослужінь у приватних домах і, навіть, у підземеллях – катакомбах. У
IV столітті християнство було вже визнане державою. Від того часу
християни розпочали будувати прекрасні святині, величаві будови, котрі
називались церквами, що по-грецькому означає «дім Божий». Їх будували
на найкращому, підвищеному місці з добротного тривкого матеріалу. Ці
споруди й за формою відрізнялись від інших будівель, були вибагливі й
величні. Храм є житлом самого Бога, і вньому вірні звіряють Богові всі
свої найглибші почування, болі й невдачі, випрошують у Нього помочі в
дочасному житті, духовних сил, ситривалості в добрих постановах та
дякують за допомогу та опіку. Тому будівничі церков старалися вкласти у

ці споруди все своє вміння і релігійні почування, щоб храми Божі і
в богомольців викликали побожність та збуджували дух молитви.
Український народ разом із християнством, прийняв форму
домів Божих із Візантії. Ця форма мало що змінилася впродовж
століть і збереглась до наших днів.
Храми завжди звернені престолом до Сходу. Схід у Божому
культі має важливе значення. На Сході був рай прародичів, наша
свята Церква перейняла обряд зі Сходу. На Сході, в Палестині
народився, навчав, переносив страсні муки, вмирав і воскрес
Христос, Спаситель світу. Тому вірні у храмі стають лицем до
Сходу, звідти прийшло світло Христової віри, джерело спасіння.
Церкви будували у формі чотирикутника, це б мало нагадувати
вірним ковчег Ноя, в якому збереглося життя людини. Були церкви
й округлі, так звані ротонди, що символізували вічність Христової
науки; а також хрестоподібні – на хресті вмирав наш Спаситель.
Верхи храмів покривають банями (куполами), яких може бути від
однієї до кількох. Одна баня означає Ісуса Христа, засновника й
Голову Церкви. Три бані символізують три особи Божі: Бога-Отця,
Бога-Сина і Бога-Духа Святого. П’ять куполів символізують
чотирьох євангелістів, що описали Христову науку: Матея, Марка,
Луки й Івана та самого Христа Господа. Церква із сімома банями
символізує сім святих Таїнств, які встановив Ісус Христос. Дев’ять
бань символізують дев’ять плодів Святого Духа, тринадцять –
дванадцятьох апостолів і Христа Господа. Кожна баня завершена
святим хрестом, який символізує перемогу над дияволом.
Церковні громади поручають свої церкви святим патронам, імена
яких знаходяться в даній місцевості. Ними і визначені свята на
честь Спасителя, Пресвятої Тройці, Святого Духа, важливі свята
Богородиці й святих, як святих Петра і Павла, святого Івана
Хрестителя, святого отця Миколи та ін. першою і найголовнішою
церквою в єпархії є катедральна, тобто престольна церква місцевого
єпископа-ординарія. Кожний дім Божий стає готовим до
богослужбового чину тоді, коли він є освячений.
Петро Черемський «Основні поняття Літургіки»
День Святої Трійці. П’ятидесятниця
Після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п’ятдесятий
день після Воскресіння Христового. В нас ще називають це свято, як
«зелене». Християни в цей день прикрашають будинки і храми зеленими
гілочками, квітами. Звичай цей йде ще від старозавітній Церкви, коли
будинки і синагоги прикрашалися зеленню в П’ятидесятницю
в
пам’ять того, як при Синайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли

Мойсей отримував скрижалі закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов
Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев
і квітами. А ще квітучі гілки нагадують нам про те, що під дією благодаті Божої
людські душі розцвітають плодами чеснот.
В 2014 році 8 червня - П’ятидесятниця, 9 червня - День Святого Духа.

ВАРТО ПРОЧИТАТИ
ЧУДО
Ось правдива історія однієї дівчинки, яка вірила і знала, що любов
здатна творити дива. Її братикові загрожувала смерть від пухлини в
мозку. Батьки хлопчика зробили все, щоб його врятувати, однак
заможними не були і, витративши всі свої заощадження, відвернути
лиха таки не змогли.
Якось увечері батько, із важким серцем, сказав заплаканій матері:
- Знаєш, люба, - нам, певно, не вдасться його врятувати. Тут може
зарадити тільки чудо!
Донечка, що бавилась в кутку, почула ці розпачливі слова.
Відтак побігла до своєї кімнати, не вагаючись, розбила скарбничку і
непомітно вислизнула з домівки до найближчої аптеки.
Там діждалася своєї черги, приступила до віконця і, ставши
навшпиньки, виклала перед здивованим аптекарем усі свої грошенята.
- Чого тобі, маленька? Що бажаєш купити?
- Будь ласка, мій братик дуже хворий, і я прийшла купити чудо.
- Чудо? – стиха перепитав аптекар.
- Мого братика звуть Ендрю, йому в голівці щось росте. Тато сказав
мамі, ніщо вже не зарадить, тільки чудо може його врятувати. Я дуже
люблю мого братика, тому принесла всі свої грошики – купити чудо.
Аптекар сумно посміхнувся.
- Любе моє дитятко, ми тут чудес не продаємо.
- Якщо не стане цих грошей, я знайду ще. Скільки коштує чудо?
Поруч стояв один чоловік. Високий, елегантний, поважний.
Здавалось, він зацікавився незвичайною розмовою.
Аптекар безпорадно розвів руками. Дівча зі сльозами на очах
заходилася згрібати свої монетки. Незнайомий чоловік озвався до неї.
- Чого ти плачеш, маленька? Що трапилося?
- Пан аптекар не хоче продати мені чуда, навіть не каже, скільки
воно коштує. А чудо потрібне моєму братикові Ендрю, він тяжко
хворий. Мама говорить, конче потрібна операція, але тато каже, що
операція коштує надто дорого й тільки чудо може його врятувати. То я
принесла сюди все, що маю.

