
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 «Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть 
Бога за нас грішних» (Велике повечір’я) 

 
 
 

 
 

 

     

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Листопад 2014 р. Б. Випуск № 19 

Випуск підготували: Катола Христина, Боргуш Юлія, Крушельницька Юлія, 

Крушельницька Наталя, Ільчишин Володимир, отець Микола Стронянський. 

Духовне слово 
Господь Бог у своєму креативному промислі перед 

творінням видимого світу створив безтілесних духів. 
Невидимі, безсмертні, досконалі і чисті духи, які мають 
розум і свобідну волю – це є ангели. Саме слово ангел з 
грецької мови означає «посланець» або «вістун».  

Святі ангели у своєму служінні мають два завдання 
щодо Бога і людей. Головне завдання ангелів у небі – 
вічно прославляти Господа Бога і йому одному служити. 
Про це пише пророк Ісая: «Свят, свят, свят Господь сил; 
вся земля повна його слави!» (Іс. 6:3). Для людей ангели є 
нашими опікунами і хоронителями. Псалмопівець Давид 
пише: «Бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб 
берегли тебе на всіх твоїх дорогах» (Пс. 90:11). Кожна 
людина має свого ангела, тому ми їх називаємо ангелами-
хоронителями, у яких через молитву можемо просити 
допомоги та захисту. 

Після створення ангелів Господь Бог їх випробовував і 
тоді велика частина безтілесних духів збунтувалась проти 
Бога. Про цю подію дізнаємось із Святого Письма. Про 
неї описує св. Іван Богослов у своїй книзі Одкровення. «І 
настала війна на небі: Михаїл і ангели його воювали 
проти дракона, і дракон воював та й ангели його, та не 
перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. 
І повержено дракона великого, змія стародавнього, 
званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, – 
повержено на землю, і ангели його з ним повержені» 
(Одкр. 12:7-9). Тому Церква, почитаючи собор ангелів, 
надає першенство Архистратигові Михаїлу.  

Тому і ми повинні завжди сміливо і без жодного 
страху боротися у своєму духовному житті із дияволом, 
перемагаючи його спокуси так, як це зробив святий 
архангел Михаїл. Просімо про допомогу та силу у цій 
боротьбі словами: «Божественний архангеле Михаїле! 
Зберігай нас, що з вірою прибігаємо під твою охорону, і 
покривай упродовж цілого нашого життя. У страшну 
годну смерті будь для нас усіх, архангеле, найбільш 
надійним помічником!» (Вечірня свята арх. Михаїла). 

ієрей Микола Стронянський 

Розклад Богослужінь на місяць листопад 2014 року 
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утреня (храм Св. Миколая) 
8.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая) 
17.00 – Молебень (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) 
17.00 – 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) 
16.00 – Молитва на вервиці (храм Св. Миколая) 
17.00 – Молебень (храм Св. Миколая), біблійна школа. 
Щовівторка 11.00 – Літургія в каплиці Св. Пантелеймона міської лікарні. 

 
. 
 

«Плітки» 
- 21 листопада 
Свято Михайла; 
- новини; 
- вітаємо 
іменинників 
місяця листопада; 
- варто прочитати; 
- дитяча сторінка; 
- розклад 
Богослужінь на 
місяць листопад; 
- Скарбничка 
мудрості. 

Вітаємо! 
 

Також в місяці листопаді іменини Артем (2 листопада), Захар (5 

листопада), Дмитро (8 листопада), Зіновій (12 листопада), Кіндрат, 

Михайло (21 листопада), Віктор, Федір (24 листопада), Пилип, 

Филип (27 листопада),  Григорій (З0 листопада).  Тому, не забудьте 

привітати своїх друзів, рідних, знайомих з їхнім днем Ангела.  

Вітаємо з днем народження 

Войтанович Оксану 
Михайлівну 

 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в 

родині, 

Щоб радісний настрій у серці не згас, 

Все світле і гарне, що треба людині, 

Нехай неодмінно приходить до Вас! 

Хай щастя приходить і ллється 

рікою, 

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа, 

А в серці завжди хай живе доброта! 
 

Вітаємо Буряк Зоряну 
Степанівну з днем 

народження 

 

Щасливої бажаю 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 бажаю щиро 

Любові, спокою і миру. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

В понеділок, 21 жовтня, у храмі 
святого Миколая розпочалися 
катехитичні навчання щодо 
приготування до першої Святої 
Сповіді та урочистого Святого 
Причастя. Цього року 13 учнів 
третіх класів Глинянської 
загальноосвітньої школи виявили 
бажання приступити до Святих 
Тайн. 

Навчання буде тривати до кінця 
травня 2015 року Божого. 

Джерело: 
http://www.hlynyany.org/ 

Дивіться більше новин та 

попередні випуски газети на сайті 

http://www.hlynyany.org/ 

НОВИНИ 

Ми, християни, кожного вівторка  
зберігаємо строгий піст у наміренні 
випросити у Бога миру. 

Також щодня о 21.00 в кожній 
домівці молимось за Україну. 

28 листопада – 6 січня – 

Різдвяний піст. 

Різдвяний піст встановлений 

для того, щоб ми до Різдва 

Христового очистили себе 

покаянням, молитвою і постом, 

щоб з чистим серцем, душею і 

тілом могли благоговійно зустріти 

Сина Божого, який явився в світ, і 

щоб окрім звичайних дарів і жертв 

принести Йому наше чисте серце і 

бажання слідувати Його вченню.  

Справжній піст пов’язаний з 

молитвою, покаянням і 

утриманням від пристрастей і 

пороків, викоріненням злих справ, 

прощенням образ. Піст – не мета, а 

засіб упокорити свою плоть і 

очиститися від гріхів. 

21 листопада, на свято 

Михаїла, запрошуємо  у село 

Мазів святкувати празник. 

17 листопада – Міжнародний 
день студентів.  

Кожного року студенти мають 
можливість «відірватися на славу» у 
Всеукраїнський день студента – 17 
листопада. 

Ще напередодні Другої світової 
війни у Чехословаччині німецькі 
окупаційні війська придушили 
демонстрацію в Празі, яку 
проводили студенти медичного 
факультету Карлового університету. 
Демонстрація відбулася 28 жовтня 
на честь річниці незалежності 
Чехословацької республіки. Під час 
цієї демонстрації студент Ян 
Оплетал був поранений і 11 
листопада помер від ран. 15 
листопада його тіло мало бути 
перевезене з Праги додому в 
Моравію.           

Тоді ж ця похоронна процесія 
перетворилася у антифашистську 
демонстрацію. Недовго гадали 
вороги, як краще придушити будь-
які витоки протестів серед 
студентської молоді. Першим і 
вирішальним кроком став штурм 
Празького університету. Як наслідок, 
тисячі студентів потрапили у 
концентраційні табори. 17 листопада 
дев’ять студентів і викладачів було 
страчено без суду і слідства. На 
згадку про це саме дата 17 листопада 
була обрана Міжнародним днем 
студента і є офіційною пам’ятною 
датою, затвердженою ООН. 

Як не сумно, та День студента 
перетворився просто на ще один 
«формальний привід» відпочити. 
Хотілося б, щоб у цей день не лише 
розважалися, а й згадували про тих, 
хто віддав своє життя заради 
майбутнього! 

Джерело: «Волинські новини  
( перше інформаційне 

агентство)» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна будова й устрій Служби Божої 
З-поміж усіх богослужінь перше і найважливіше місце посідає 

Божественна Літургія або, як її загально звуть – Служба Божа. У 
Божественній Літургії перемінюються святі Дари, тобто хліб і вино, в 
найсвятіше Тіло і найдорожчу Кров Господа Ісуса Христа. Божественна 
Літургія – це установа самого Ісуса Христа. На Тайній Вечері Він узяв 
хліб, розламав, подав його учням Своїм і апостолам кажучи: «Прийміть 
і їжте, це є Тіло Моє…». Подібно і чашу поблагословив і сказав: 
«Пийте з неї всі, це є Кров Моя Нового заповіту…» (Мт. 26, 26-28). 
Тоді також дав Він своїм апостолам владу приносити жертву Служби 
Божої і наказав їм, щоб вони це робили на спомин Його (Лк. 226, 19). 
Отже, Служба Божа – не пам’ятка про Ісуса Христа, але пам’ятка жива, 
бо в Службі Божій Христос підвидами хліба й вина через руки своїх 
священиків продовжує, відновлює й повторює Свою жертву на хресті. 

Свята Церква навчає, що на кожній Божественній Літургії те чудо 
повторюється, і хліб і вино перемінюються в Тіло і Кров Господню, 
залишаючи тільки зовнішній вигляд хліба і вина. Як колись, на Тайній 
Вечері споживали Христові учні й Апостоли Тіло і Кров Христову, так і 
тепер подається в святому Причасті це Тіло і Кров вірним на спожиття. 

Хоча на Божественній Літургії розломлюється пресвяте Тіло 
Господнє і розливається Його божественна Кров, нинішня жертва 
Спасителя вже не має назви кривавої, вона – безкровна, бо хоча Христос 
умер, Він третього дня воскрес і вже більше не потребує вмирати для 
відкуплення наших душ. Святе Причастя робить нас учасниками життя 
в Христі, на що вказує сама назва 

Під час Служби Божої кожне слово, вимовлене на ній, є важливим, 
воно виховує нас у літургічному дусі, утверджує у вірі, підносить нас до 
досконалості. 

Службу Божу відправляють тільки єпископи і священики, бо лише 
вони заступають Христа Первосвященика і силою Його довершують 
євхаристій не освячення. Свята Церква приписує відправляти Службу 
Божу в церквах чи прилюдних каплицях, щоб вірні могли брати діяльну 
участь у Божественній Літургії. Де ще нема церкви чи каплиці, там 
Свята Церква дозволяє відправляти Службу Божу в приватних домах, 
залах або під відкритим небом. Божественну Літургію відправляє 
священик у всіх священичих ризах. 

Тому що Служба Божа є всенародною службою, на ній повинні бути 
присутні і брати участь усі вірні, чи співаючи, чи відповідаючи 
священикові. Опускати Служби Божі у неділі і приписані свята 
церковного року, вважається Святою Церквою за гріх. 

Священик не може служити більше, ніж одну божественну Літургію 
денно, хіба що з виправданої причини отримає на це дозвіл єпископа. 
Наш церковний обряд велить, що коли є кілька священиків при одній 
церкві, вони мають служити Божественну Літургію спільно разом, тобто 
соборно. Кожен з них має обов’язок під час Божественної Літургії 
приймати святе Причастя. 
Незадовго до Божественної Літургії  священик повинен прочитати 
правило перед святим Причастям (у Часослові)і нічого не їсти від 12 
год. ночі. 21 Вселенський Собор дозволив із різних причин цей піст 
скоротити. Передусім не вільно мати до нікого ані гніву, ані ненависті. 
Христос Господь сказав: «Якщо не відпускаєте людям їх гріх, то і Отець 
вам не відпустить вам гріхів» (Мт. 5, 23-24). 

 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 

                   
 

Радимо подивитись 
«Крижане серце». Сюжет: 
Що б звільнити себе і своє королівство від 

кайданів льоду своєї сестри Ельзи, Снігової 
Королеви, Анна вирушає в грандіозну подорож. 
Охоронцями у квесті виступили Крістофф, людина 
з гір, його однорогий олень  і сніговик Олаф. Для 
цього Анні та її команді потрібно знайти Ельзу, 
яка мешкає тепер глибоко в горах. А шлях до 
притулку Снігової Королеви не так вже й простий, 
небезпеки таяться на кожному кроці. Але дружбу 
небезпеки не здолають, коли хоробрі герої, 
об'єднавши зусилля все ж прориваються крізь 
армади снігових військ, буранів та інших пасток і 
сюрпризів. І боротьба ця розтопить не одне 
холодне серце. 

 

21 листопада Свято Михайла 
Архангел Михаїл в Писанні називається «князем», «вождем воїнства 

Господнього», він - борець проти диявола і різного беззаконня серед 
людей. Звідти й церковна назва архистратиг, тобто старший воїн, вождь. 
В книзі «Одкровення» саме він є головним воїном у війні проти сатани - 
змія: «І сталася війна на небі: Михаїл і ангели його воювали проти 
дракона, і дракон, і ангели його воювали проти них, але не встояли, і не 
знайшлося їм місця на Небі. І поборений був великий дракон, древній 
змій, що зветься Дияволом і сатаною». Саме архангел Михаїл постійно 
бореться із сатаною і, за переконанням християн, він разом із Ісусом 
Христом проведе і вирішальну битву.  

На іконах архистратиг Михаїл зображений з вогняним мечем, що 
вбиває змія. Свято Михайла дуже шановане народом і християнською 
церквою. «На Михайла працювати - може пан Біг покарати» - говорили 
селяни. І в народній уяві Михайло - лицар, що бореться із чортами та 
усією нечистю. Це архангел, який стоїть в обороні людини перед злою 
силою.  
На честь архистратига Михаїла в церквах проходили молебні, а потім 
відбувалися пишні застілля та престольні празники у тих місцевостях, де 
були збудовані храми на його честь. 

Архистратига Михаїла мисливці в Україні вважають своїм 
покровителем. І в народі побутує багато легенд і оповідок з цього 
приводу.  
Народні прикмети кажуть: 
 З Михайла зима не стоїть, а танцює, віхолами та морозами лютує. 
 До Михайла зима спала, по Михайлу ріки у льоди скувала. 
 Якщо випав сніг, то кажуть: «Приїхав Михайло на білім коні» 
 Коли на Михайлів день є іній, великі сніги упадуть, а якщо вранці 

туман, відлиги на землю прийдуть. 
 Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня. 
 Якщо Михайло дощем не услужить, добру і суху весну ворожить. 
 Якщо ніч ясна на Михайла, то буде довго тривати сувора і сніжна зима. 

Джерело: Сайт «Спадщина України» http://www.spadshina.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Насамперед священик, який приступаю до Божественної 
Літургії, повинен бути чистий серцем, думкою і всіма своїми 
почуваннями. Він має простити всі заподіяні образи і кривди, Божа 
благодать утаєна в святих Таїнствах, і хоч би священик був 
недостойний служити Божественну Літургію (за те він особисто 
відповідальний перед Всемогутнім Господом), проте, Свята 
Літургія важлива для всіх присутніх.  

До грішної людини Божа благодать не має доступу. Коли хто-
небудь приступає до святого Причастя в гріху, тоді те свте 
Причастя не тільки не приносить йому користі, але й ставить ту 
особу перед Богом і осуджує її. Та людина допускається тяжкого 
гріха святотатства. 

Божественну Літургію записали три святі Отці, які внесли в її 
зміст ще й свої молитви: святий Іван Золотоустий, святий Василій 
Великий та святий Григорій Двоєслов. Найчастіше відправляється 
Божественна Літургія святого Івана Золотустого. 

У нашому обряді Служба Божа складається з трьох головних 
частин: проскомидії, Літургії оголошених та Літургії вірних. Це 
стосується обох святих Літургій» святого Івана Золотоустого і 
святого Василія Великого. Остання тільки тим відрізняється від 
першої, що має довші молитви, які відмовляє священик потиху. 
Проскомидія є приготуванням священика до Служби Божої. 
Літургія оголошених містить у собі спільні прохання, молитви та 
гімни, а також читання й пояснення Святого Письма. Вона готує 
учасників Служби Божої до третьої і найважливішої частини 
Божественної Літургії – Літургії вірних. До неї входять: євхаристій 
не свячення та обряд причастя освячених Дарів. 

Петро Черемський «Основні поняття Літургіки» 

Продовження в наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 
 

 
Сім заповідей життя від Бруно Ферреро. Заповідь третя. 

3. Небо близько 

Ми завжди думаємо про Бога, ніби Він десь далеко. Насправді Бог не може 

бути в небі, він є тут. Бог є всюди, Він безмежний, Він близько. 

Бабця з онуком зайшла до церкви, клякнула і почала молитися. Хлопчик 

клякнув біля неї, дивився на неї і на червону свічку, яка горіла. І каже: «Бабцю, а 

коли буде зелене світло, ми підемо геть?». 

Для багатьох є так. Однак ми повинні знати, що Бог є близько. 

*** 
Одного разу Господь послав на парафію емейл і написав: «Завтра ввечері 

прийду вас відвідати». Наступного дня ввечері церква була переповнена. В один 

прекрасний момент Господь заходить, сідає на вівтар і каже всім: «Доброго 

вечора». І мовчить. Через деякий час всі встали і пішли геть, бо Господь нічого 

не говорить. І залишають Його в церкві, бо Він і так звик бути сам. Коли люди 

повернулися наступного дня зранку, переконані, що Він нарешті щось скаже, 

були під враженнями. Церква була вся розписана. За допомогою ручки, олівця, 

фломастера. Стіни, образи, лавки. Хто це міг зробити? Люди починають читати і 

всюди одне і теж слово. Це слово – «увага». 

Мабуть, часто ми не звертаємо багато уваги. Можливо, через це наша віра не 

є такою глибокою. Можливо, через це не відчуваємо Господа настільки близько, 

наскільки Він є. 

Власне Бог є, він є близько до нас, поруч з нами. Господь не є тільки в церкві, 

і ця червона свічка ніколи не стане зеленою. 

Наступна заповідь у наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ 

Особова природа ангелів 

Перша і найбільша правда, яку подає нам Святе Письмо про ангелів, – 
це особова природа небесних духів. Вони є особами, а не просто 
енергіями, силами чи божественними атрибутами. Ім'я Михаїл, Гавриїл, 
Рафаїл є іменами осіб, а не окремих Божих чинностей, як-то мудрість, 
могутність тощо. 

Те, що ангели є особовими духами, – не просто теологумен 
(богословська думка, не є загальнообов'язковим для всіх християн), а 
догма віри, часто згадувана Церквою у своїх доктринальних документах. 
Катехизм Католицької Церкви проголошує, що «як чисто духовні 
створіння, вони мають розум і волю: вони є творіннями особовими і 
безсмертними (Лк. 20:36). Своєю досконалістю вони перевищують усі 
видимі створіння. Про це свідчить блиск їхньої слави». 

Коли говоримо, що ангели є особами, то розуміємо, що вони не чиїсь 
тіні чи відголоски, але істоти, повні буття, глибоко вкорінені в буття, що 
посідають власний акт буття і нероздільне самоіснування, а також 
наділені своїм багатим внутрішнім світом, незвичайним розумом і волею. 
Через це вони здатні входити у спілкування з усіма іншими мешканцями 
неба і землі.  

Джерело: Голос Живої Вервиці, http://www.livingrosary.org.ua/ 

 

9 листопада - День української писемності та мови 
МОВА – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший 

скарб… Іван Огієнко. 
Свято було встановлене указом президента України Леоніда 

Кучми в 1997 році. А святкуємо ми його на честь українського 
літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності 
Кирила і Мефодія. Саме з нього, вважають дослідники, і 
починається писемна українська мова. 

Мелодійна, ніжна, солов’їна – не вистачить слів, щоб описати 
нашу рідну українську мову. Сьогодні нею розмовляють близько 45 
мільйонів людей, і вона входить до другого десятка 
найпоширеніших мов світу. Краса української мови живе у творах 
письменників. Саме вони змогли передати нам її красу, саме це і є 
підґрунтям для української літературної мови. 

Тож, давайте оберігати, плекати та звеличувати українську мову. 
Особливо сьогодні – у такий важкий період, стараймося робити все 
можливе для більшого розвитку української мови! Використовуй у 
розмові тільки добрі слова, не засмічуймо її русизмами та 
нецензурною лексикою. 
 
 


