
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 «Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і 
почитаємо хрест Твій Чесний, що ним Ти 

спас нас від неволі вражої» 
 

 
 

 

     

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Вересень 2014 р. Б. Випуск 17 

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

Ільчишин В., о. Микола Стронянський 

Молитва за Україну 
 

«Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти 
Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і щедротах 
на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і 
помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб 
погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. 
Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, 
заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані 
слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і 
побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе 
за нас… 

…Молимось до Тебе, Владико миру і спокою 
нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги 
наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай 
розвіються їхні злі думки знищити державу нашу 
Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться 
заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять 
Твоєї заповіді: «Блаженні миротворці, бо вони синами 
Божими назвуться». А для тих, хто противиться цій 
Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, 
які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе 
християнами називають. 

   Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами і, 
якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб покласти 
воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і 
їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду 
подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі 
Великодаровитий, Господи, що ти захистиш, 
втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. 

   Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих, хто 
надіється на Тебе, і Тобі славу розсилаємо – Отцю і 
Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь!» 

Митрополит Димитрій (Рудюк) 
 

Розклад Богослужінь на місяць вересень 2014 року 
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утреня (храм Св. Миколая) 
8.00 - Божественна Літургія (храм Св. Миколая) 
19.00 - Молебень до Христа Чоловіколюбця (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) 
10.45 - Божественна Літургія (храм Успіня Пресвятої Богородиці) 
13.00 - Божественна Літургія в намірення дітей (храм Св. Миколая) 
19.00 - Молебень до Христа Чоловіколюбця (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
           Біблійна школа 
Щовівторка 11.00 – Літургія в каплиці Св. Пантелеймона міської лікарні. 

Відпуст 
26 вересня, п’ятниця – нічні чування, початок о 21.00. 
27 вересня, субота: 9.00 – Молебень до Чудотворного образу Розп’яття 
Христового, Молитви на оздоровлення і благословення. 
11.00 – Архієрейська Божественна Літургія. Водосвяття. 

 

«Плітки» 
- релігійні свята у 
вересні; 
- новини; 
- вітаємо 
іменинників місяця 
вересня; 
- дитяча сторінка; 
- розклад 
Богослужінь на 
місяць вересень; 
- Скарбничка 
мудрості. 

Також в місяці вересні іменини Андріяна, Наталія (8 вересня), 

Людмила (29 вересня), Віра, Любов, Надія, Софія (30 вересня). Тому, 

не забудьте привітати своїх друзів, рідних, знайомих з їхнім днем 

Ангела. Хай Ангел-Хранитель вночі, запалить вам три свічі... Перша 

свіча – за любов: даруйте її знов і знов. Друга – за доброту, правду і 

прямоту... Третя свіча – оберіг, від всіх негараздів і лих. 

Рідні вітають  

Дичок Адріану з днем 

народження 

Хай сміються оченята 

Сонечком привітним, 

Щастя й любові тобі багато, 

Той день хай буде світлим. 

Хай Ангели тебе пильнують 

Усе Богом дане життя. 

 

Жарківського Михайла з днем 

народження 

 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров'ї й радості багато літ 

прожити! 

Савчака Володимира з 

днем народження 

Хай кожен день дарує радість, 

Хай сонце світить Вам завжди, 

Роки ніколи Вас не старять, 

І не приносять в дім біди. 

Вітаємо Минчак Ігоря та 
Миколу з днем народження 

Хай весною з яблуневим цвітом, 

Полум'ям з яскравих квітів - літом, 

Восени з багряним листопадом, 

А зимою з тихим снігопадом 

У руки ваші щастя прилетить! 

Вітаємо! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАРАБОЛЬКА 

Складовий кросворд 
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ДИТЯЧА СТОРІНКА 

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.  

За благословенням Високопрео- 
священного владики Ігоря, 
Архиєпископа і Митрополита 
Львівського, відбудеться ІІ піша 
проща зі Львова до м. Глиняни 
(Золочівський р-н, Львівська обл.) 
на відпуст з нагоди празника 
Воздвиження Чесного і Животворя-
щого Хреста Господнього. Проща 
буде приурочена 25-літтю виходу за 
підпілля УГКЦ. Паломництво 
розпочнеться 26 вересня о 7:00 
Божественною Літургією у храмі 
Покрови Пресвятої Богородиці (вул. 
Личаківська) у Львові. Відтак о 8:00 
прочани вирушать до м. Глинян. 

Джерело: сайт 
http://www.hlynyany.org/ 

 

Дивіться більше новин та 

попередні випуски газети на 

сайті http://www.hlynyany.org/ 

НОВИНИ 

Ми, християни, у вибраний для 
себе день  зберігаємо строгий піст в 
намірення випросити у Бога миру. 

Також щодня о 21.00 в кожній 
домівці молимось за Україну. 

«Без Бога – ані до порога» – так 
говорить мудре українське прислів’я.  

Тому 1 вересня для глинянської 
громади, а особливо для школярів, 
розпочалося Божественною Літургією 
у храмі святого Миколая. Для Божого 
благословення на новий навчальний 
рік зібралися учителі місцевої школи, 
учні та їх батьки. Парох о. Андрій 
окропив усіх освяченою водою і 
роздав дітям пам’ятні іконки із 
молитвою учня, бажаючи усім 
здоров’я, наснаги до навчання та 
Божої опіки. 

О 10 годині на подвір’ї школи 
зібралися учні, учителі, батьки та 
гості. Усі з нетерпінням чекали 
першокласників, адже саме вони 
винуватці цього свята. З напутнім 
словом до них  зверталися директор 
школи Пелих Мирон Миколайович, 
перша учителька Цьонь Зеновія 
Іванівна, отець Тарас та отець Андрій. 
Лунко продзвенів для них перший 
шкільний дзвоник, звіщаючи початок 
нового етапу у житті кожного 
школяра. 

Життєдайною силою падали на 
усіх присутніх краплини освяченої 
води, благословляючи кожного на 
нові звершення з Божою опікою. 

Джерело: сайт 
http://www.hlynyany.org/ 

21 вересня Міжнародний день 
миру. Сьогодні ми живемо в 
атмосфері нестабільності та страху. 
Цей день для нас тепер день надії і 
віри у те, що мир уже нарешті 
настане. 

Двадцять п’ять років тому 
Генеральна Асамблея проголосила 
Міжнародний день миру як день 
загального припинення вогню і 
відмови від насильства.  

ООН використовує святкування 
Дня миру, для залучення уваги до 
своєї різнобічної роботи в 
підтримку миру і для того, щоб 
спонукати окремих людей, групи та 
громади на всій планеті до 
осмислення проблем миру та обміну 
інформацією та практичним 
досвідом діяльності по його 
досягненню. 

22 вересня – День партизанської 
слави України. 

Цей день покликаний висловити 
всенародну повагу до всіх захисників 
Батьківщини, які в роки Великої 
Вітчизняної війни боролися за 
свободу і мир в глибокому тилу. 
Партизани нерідко працювали в 
оточенні ворожих військ, при цьому 
не шкодуючи власного життя і не 
знаючи страху. 

Джерело: сайт http://beyond.ua/ 

 

У клітинки слід вписувати не 

окремі літери, а склади. 

По горизонталі:2.Планета. 

3.Космічний транспорт. 5.Молочний 

напій. 6.Птах. 8.Сигнал. 9.Гра. 

По вертикалі:1.Маленька 

картоплина. 2. Їда увечері. 4. Посуд. 

5.Написані в одну лінію слова. 6.Риба. 

7.Страва. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Складові частини Богослужіння 

Проповідь. 

Проповідував Христос, проповідували апостоли і по перечитанні місць зі 

Святого Письма навчали (Лк. 4, 31; Діян. 13, 15). Також і святі Отці говорили 

проповіді відразу по прочитанні Святого Письма. Цю практику проповідей свята 

церква зберегла до наших часів. Їх виголошують священнослужителі по 

прочитанні Євангелія з того місця, звідки було читане Євангеліє, тобто з амвону. 

Молитви. 

Молитви поділяються в богослужбовому вжитку на начальні (від начала 

звичайного), єктенії та кінцеві. Начальними молитви називаються тому, що ними 

починається цілий ряд богослужінь. Священик зачинає: «Благословенний Бог 

наш завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні». Співці відповідають: «Амінь», - і 

продовжують: «Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі. Царю Небесний… Святий 

Боже… (тричі). Слава Отцю… Пресвята Тройце… Господи, помилуй (тричі). 

Слава Отцю… Отче наш… Господи помилуй (дванадцять разів). Слава 

Отцю… Прийдіте, поклонімося (тричі)». 

Однією з найважливіших складових частин богослужіння є єктенії. Єктенії 

становлять цілу низку прохань до Бога, які проголошує диякон чи священик, а 

вірні або співці відповідають: «Господи помилуй», «Подай Господи» або «Тобі 

Господи». Головних єктеній є чотири: велика, мала, сугуба, прохальна а також 

єктенія оглашенних і єктенія вірних. У перекладі з грецької «єктейно» означає 

«розтягаю», «простягаю». Єктенія – то щира, протяжна молитва, що обіймає усі 

потреби християнського життя. Єктенійні прохання дуже часто проходять і в 

Службі Божій, і в інших богослужбах. 

Велика єктенія містить у собі найбільше число прохань до Бога. Із цієї Єктенії 

починаються головні богослужіння. Її називають також мирною, тому що вона 

зачинається словами: «В мирі Господеві помолімся», що значить: у спокою 

помолимося Богові. Тими словами свята Церква закликає нас до спільної 

молитви у взаємній згоді й любові. Далі свята Церква молиться про заслання 

миру з неба (за мир з висот, за мир всього світу і т.п.). молиться теж «за правлячу 

владу нашу й усе христолюбиве військо». Це прохання пояснює святий Василій 

Великий у своїй Літургії, коли молиться: «Пом’яни, Господи, Богом бережений 

народ наш, правління і все військо. Даруй їм глибокий і невід’ємний мир, 

натхни їхні серця прихильністю до Церкви Твоєї і до всього люду Твого, щоб 

за їхнього спокою ми провадили тихе й мирне життя у всякому благочесті й 

чистоті». 

На закінчення великої єктенії виголошується заклик, щоби ми всі свої надії 

покладали виключно на Бога, котрому завжди належить цілковито віддатись, 

пам’ятаючи, що за нас благають могутні наші покровителі – святі, а найбільше – 

Пресвята, Пречиста, Преблагословенна, Славна Владичиця наша Богородиця і 

Приснодіва Марія. Велика єктенія закінчується виголошенням священиком 

хвали Богові: «Бо Тобі належить усяка слава, честь, і поклоніння, Отцю і 

Сину, і святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні». 
 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 

                   
 Радимо подивитись 
Хороші діти не плачуть (фільм, 2012 рік). 

Центральним персонажем драми дівчинка-
підліток на ім'я Аккі, що вчиться в шостому класі. 
Наша героїня справжній шибеник в спідниці, весь 
свій час вона проводить у товаристві місцевих 
хлопчаків, разом з якими бере участь у всіляких 
бійках. А ще Аккі захоплюється футболом, і її дуже 
важко чим-небудь налякати. Страшиться вона лише 
одного: любові і якої-б то не було прихильності. 
Але одного разу наша героїня дізнається, що 
страждає на страшну хворобу - лейкемію. З цього 
моменту життя Аккі круто змінилася, а незабаром 
саме любов допоможе їй справитися з неминучим. 

27 вересня відзначаємо свято Воздвиження Чесного і Животворного 
Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, «Здвиження». 

Мати Костянтина Великого свята рівноапостольна Олена на прохання 
сина поїхала до Єрусалиму, щоби знайти місця, пов’язані з подіями земного 
життя Ісуса Христа, а також відшукати хрест. Святині було знайдено під 
храмом язичницької богині Венери. 

Храм негайно зруйнували й витягли на світ Божий християнські цінності: 
Гроб Господень, хрест, на якому було розп'ято Спасителя, та чотири гвіздки, 
якими начебто було прибито Сина Божого до хреста. За деякими переказами, 
було знайдено не один, а цілих три хрести й дощечку з написом, зробленим за 
наказом Понтія Пілата. Патріарх Макарій вирішив дізнатися, на якому ж саме 
хресті було розіп'ято Ісуса Христа, тому почав накладати по черзі кожен 
хрест на покійного. Коли на людину було покладено хрест Господній, мрець 
ожив. 

У цей день в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд 
Воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест 
високо підіймають та опускають до землі. 

Джерело: сайт Українські традиції http://traditions.org.ua/ 
 

21 вересня – «Друга Пречиста» 
Двадцять першого вересня відзначають свято Різдва Пресвятої 

Богородиці, або у народі «Другої Пречисти». Це свято ще називають 
«осениною» – адже цього дня за народним календарем настає осінь. 

За церковними переказами, Богородиця народилася за тих часів, коли 
релігія була в занепаді. Марія була обрана на роль матері Ісуса Христа, 
оскільки була дуже благочестива. Вона слухняно навчалася в монастирі, 
сумлінно вивчала Святе Письмо, а отже, якнайкраще підходила для 
виконання важливої місії народження Сина Божого. 

Свято Другої Пречистої традиційно вважається жіночим святом, коли 
жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. 

Кажуть, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про 
здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу 
силу.  

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. У 
ці дні не працювали, не постували, а після молитов у храмі збирали веселі 
гостини. 

Під цю пору зазвичай холоднішає, дні стають похмурими, йдуть дощі. До 
Другої Пречистої годилося повністю викопати бульбу і засіяти землю житом. 

Джерело: сайт Українські традиції http://traditions.org.ua/ 
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Після великої єктенії співаються антифони. Це короткі вірші з 

псалмів. Їх співають на переміну з приспівами-молитовцями до Пречистої 

Діви Марії чи Ісуса Христа. На щоденних службах Божих антифони є 

іншими ніж у неділі, а на більші свята – ще іншими. Антифонів є три, але 

вони мають між собою малі, себто скорочені єктенії, які закінчуються 

славословними виголосами на честь Пресвятої Тройці. 

Мала єктенія складається тільки з трьох прохань, узятих з великої 

єктенії. Три антифони, переділені двома малими єктеніями, є нероздільні і 

прославляють Бога в Пресвятій Тройці. Слово «антифон» по-грецьки 

означає «спів навпереміну». До першого антифону належать вибрані 

стихи з 91-го або зі 102-го псалмів, залежно від більшого чи меншого 

торжества. Давніше співали цілі псалми, а тепер – тільки вибрані стихи. 

Другий антифон складається з вибраних стихів 92-го або з 145-го 

псалмів. Стихи з 102-го і 145-го псалмів співаються в антифонах тільки в 

більші торжества і в неділі й називаються зображальними, тому що вони 

зображають Божу любов і милосердя. Воскресні антифони співають у 

великодньому часі. По другім антифоні співають молитву «Єдинородний 

Сину» про воплочення Спасителя – другої Особи Божої з Пречистої Діви 

Марії і відкуплення нас. По цій пісні йде друга мала єктенія зі 

славословним виголосом на честь Пресвятої Тройці, а по ній співається 

третій антифон. 

У будні співаються в третьому антифоні вибрані стихи з 94-го псалма, 

а в урочиті дні та неділі – слова самого Христа Господа, вибрані з 

Євангелія від Матея (5,3-12), які Спаситель виголосив на горі Блаженств і 

виклав ступені християнського благо дійства, які ведуть до блаженства. 

Третій антифон називають також «Блаженні», тому що кожен стих 

зачинається словом «Блаженні». Всіх стихів є 9.  

Сугуба (або приліжна) єктенія, себто посилене моління, містить дуже 

гарячі прохання до Господа Бога, на які хор і ціла Церква відповідають 

трикратним «Господи помилуй». У цій єктенії молимось за зверхню владу 

церковну, за уряд і військо, що бережуть правопорядок, за всіх померлих 

батьків та братів наших, за доброчинців святині і за присутніх на 

богослужінні. 

Прохальна єктенія – це така, після прохань якої співають «Подай 

Господи» у відповідь на слова, що виголошує священик на закінчення 

кожного прохання: «У Господа просімо».  

Закінчуються богослужіння кінцевими молитвами, у літургічних 

книгах вони називаються відпуст. Відпуст – це, властиво, благословення 

священнослужителя для присутніх на закінчення богослужіння. Відпусти 

є великі і малі. Великі бувають на Божественній Літургії, на на великій і 

повсякденній вечірнях й на всенічній. Малі бувають на всіх інших 

богослужіннях. Великі відпусти трохи довші, малі – коротші. 
Петро Черемський «Основні поняття літургіки» 

Сім заповідей життя від Бруно Ферреро. 
 
1. Здійсни свою мрію 
Один ірландський письменник сказав так: «Я є бідний, я маю лише свою 

мрію». Св. Іван Боско не мав жодного цента. Але в нього була найважливіша річ, 
яку може мати кожна людина – він мав мрію. Кожен повинен віднайти свою 
мрію і старатися здійснити її. Щоранку ми маємо задаватися питанням: якби це 
був останній день мого життя, чи я б робив те, що я збираюся робити. Якщо 
відповідь буде негативною занадто часто, то у вас є проблема. 

Кожен несе в собі мрію, яку треба здійснити. Тому що Бог не створив нікого, 
хто є до когось подібний. Кожен з нас є частинкою пазлу. І жодна частинка 
пазлу не є подібною до іншої. Хто не здійснить своєї мрії, яка є у планах щодо 
нас, залишає у загальній картинці пазлу дірку. І це дуже сумно. 

Бог ніколи тебе не запитає, чому ти не був винахідником або Мойсеєм, або 
великим хірургом. Він хіба тебе запитає, чому ти не був самим собою. Тому 
бажаю вам бути собою. 

Є така історія. Був один продавець годинників і біжутерії. Якось він сидів у 
магазині і бачив через вікно, як проходять люди. І побачив білу головку, яка 
проходила вперед-назад кілька разів. Ця біла головочка зупинилися, підняла 
голову. І продавець побачив два дуже гарних голубих ока. Після того задзвонив 
дзвоник, в магазин зайшла маленька дівчинка з білим волоссям і в руках 
тримала пакетик. Дівчинка сказала: «Я хочу купити ці коралі з дуже гарним 
каменем». Продавець відповів, що це коштує багато. Вона запевнила, що знає, 
що прикраса дорога, «але цей камінь має такий самий колір, як колір очей моєї 
сестрички. І відколи у мене немає мами, вона мені за маму. Сьогодні у неї день 
народження і я хочу подарувати їй цю прикрасу». Продавець взяв цю прикрасу, 
найдорожчу в його магазині, гарно запакував, дав дівчинці і чекає на оплату. 
Дівчинка випорожнила все зі свого пакетика – ґудзики, ляльки, стрічки, старі 
монети, і спитала – «цього достатньо?». Продавець кивнув: «цього достатньо». 
Дівчинка взяла прикрасу, вийшла, а продавець все, що вона залишила, викинув у 
смітник. 

Через хвилин 15 у магазин зайшла доросла дівчина, яка мала очі того ж 
кольору, що і камінь. І зі злістю каже до продавця: «Ви продали моїй сестрі ці 
коралі. Але ж моя сестра не могла оплатити цю прикрасу». Але продавець 
мовив: «Ваша сестра оплатила цю прикрасу. Вона заплатила найдорожчу ціну, 
яка могла би бути. Вона дала все, що мала». 

Наступна заповідь у наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ 

11 вересня в літургійній традиції встановлено молитовне згадування події 
Усікновення глави Іоана Хрестителя. Надзвичайність і винятковість цього свята 
полягає в самому змісті богослужіння. Про Іоана Предтечу Сам Ісус Христос 
говорив, що з усіх народжених на Землі він — найбільший. В пам’ять 
усікновення глави святого Іоанна Хрестителя Церквою встановлене свято і 
строгий піст, як вираз скорботи християн про насильницьку смерть великого 
пророка. Не вживаємо в цей день у їжу м’ясо, молочні продукти, рибу, щоб 
самим собі нагадати, до яких страшних наслідків приводить пристрасть 
нестриманості. Проведемо день цей у пості та молитві. 

Джерело: сайт Ближче до Бога http://blyzhchedoboga.com.ua/ 
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