Розклад Богослужінь на місяць грудень 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.
Щоп’ятниці 17.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая)
.

Ложовську Лесю з днем
народження
Нехай завжди тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров'я не зрадять
ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й
думки!
Щиро вітаємо хористів церкви Св.
Миколая Чорного Андрія, Католу
Ганну,
Копець
Катерину,
Серватнюк Орисю з днем Ангела.
Життя хай буде наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
Щастя і радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Грудень 2014 р. Б. Випуск № 20

«…Ради цього придбав ти смиренням високе,
убогістю – багате, отче, священоначальнику Миколаю.
Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші»
(Величання свята)

Вітаємо!

Духовне слово

Яремчук Марію з днем
народження
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ!

Також в місяці грудні іменини Роман (1 грудня), Катерина (7 грудня),
Андрій (13 грудня), Варвара (17 грудня), Микола (19 грудня), Кирило
(21 грудня), Ганни (22 грудня), Євген і Орися (26 грудня), Левко (27
грудня). 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.
Випуск підготували: Катола Христина, Боргуш Юлія, Крушельницька Юлія,
Крушельницька Наталя, Ільчишин Володимир, отець Микола Стронянський.

«Плітки»

- Храмовий празник –
день Св. Миколая;

- новини;
- вітаємо
іменинників місяця
грудня;
- релігійні свята в
грудні;
- дитяча сторінка;
- розклад Богослужінь
на місяць грудень;
- Скарбничка
мудрості.

Цього року виповнюється 120 років з часу як в
Глинянах на місці старої розібраної дерев’яної церкви
було зведено та освячено перший мурований храм під
покровом Святого Миколая Чудотворця, а також 25
років з часу виходу УГКЦ з підпілля та відновлення
богослужінь в нашому храмі.
Цей пам’ятний час є особливою нагодою розважити:
що ж для мене означає Церква, як інституція; храм, як
місце молитви; парафія, як спільнота; християнство, як
простір буття. У вирі життєвих турбот ми часто не здатні
побачити, зрозуміти, оцінити, а головне, зреалізувати
потенціал речей та обставин, які є навколо нас.
Церква – це установа заснована Христом. Вона
покликана вести нас через усе наше життя до єдності з
Творцем. Ми, навіть неосмислено, як творіння Боже, яке
сотворено на Його образ і подобу (Бут.5:1), прагнемо цієї
єдності усіма глибинами нашого серця і нутра. Саме в
реалізації цієї єдності криється сенс людського життя.
Ми живемо у матеріальному просторі і в соціальному
середовищі, тому мусить бути не лише стан, але і простір
та спільнота, в якій реалізовується цей процес єднання з
Творцем. Ним є храм та спільнота парафії. Храм це не
лише особливе місце зустрічі з Богом, а й місце, в якому
звершується єднання з Христом Логосом, Його плоттю і
кров’ю в Євхаристії під видами хліба та вина. В
парафіяльній спільноті ми маємо нагоду до зустрічі з
Христом, що приходить до нас в образі нашого
ближнього (пор. Мат. 25:40). Простір християнського
буття - це шлях звершення фундаментальнішого
прагнення людини: жити в єдності з Богом. Бути
християнином - це жити життям Христа (Гал. 2:20), Його
любов’ю до Бога Отця та ближніх. Збагнімо Божі дари,
цінуймо та користаймо з них. Любімо свій храм, свою
парафіяльну спільноту, свою Церкву, як свою матір, що
народжує нас до життя у вічності.
о. Андрій Лукачик

НОВИНИ
10 грудня святкують
Міжнародний день прав людини.
Зокрема, засновники цього свята
висловлювалися за розширення прав
людини, активну пропаганду ідей
рівноправності,
соціальної
відповідальності та взаємодопомоги.
У цей день, зазвичай, згадують про
механізми досягнення безпеки в
суспільстві й зусиллях світового
співтовариства щодо виховання
підростаючих поколінь у дусі
дотримання прав людини.
Головна мета свята – торжество в
усьому світі понять свободи, безпеки
й чесності людей по відношенню
одне до одного. Сьогодні серед
основних
заходів,
присвячених
цьому дню, можна назвати засідання
круглих
столів,
міжнародні
конференції з питань дотримання
прав людини, покази телевізійних
програм відповідної тематики.
Джерело: сайт http://beyond.ua/
З нагоди храмового празника
Святого Миколая з 10 по 18 грудня
розпочинається дев’ятниця до
Святого
Миколая.
О
17.00
Божественна Літургія і Молебень до
Святого Миколая перед іконою в
намірення за дітей, молодь, наші
сім’ї, за хворих, немічних і
потребуючих та узалежнених нашої
парафії.
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. 

ДИТЯЧА СТОРІНКА

14 грудня - День добродійності в
Україні.
Свято наголошується щорічно в
другу неділю грудня.
Як повідомила прес-служба глави
держави,
День
добродійності
встановлений з метою затвердження
принципів гуманізму і милосердя,
сприяння
розвитку
добродійної
діяльності і в підтримку ініціативи
суспільних організацій.
То ж давайте творити добро і
любімо один одного.

Кросворд

ХУРТОВИНА – ЦЕ…
Ще одне ім’я хуртовини сховано у за
тонованих клітинках кросворда.
1. Що двічі родиться: вперше – гладеньке, а
вдруге – пухкеньке?
2. Хто тче без верстата і рук?
3. За лісом, за пралісом біла вовна висить.
4. Стоїть дід над дашками, кида в бабу
галушками.
5. Їде віз без коліс, колії не залишає.
6. Стоїть пані у куточку, а хто попросить, то
затанцює.
7. Маленьке, кругленьке, а хоч кого з коня
зсадить.

Вітаємо всіх християн зі світлим
святом, Днем Святителя Миколи
Чудотворця! А особливо вітаємо
нашу парафію з наших храмовим
празником.
Діти з таким нетерпінням чекають
цього дня, тому що Святий Микола
обов`язково
покладе
їм
під
подушку якийсь дуже цікавий
дарунок.
Християни вірять, що і до цього
дня він здійснює безліч чудес
людям, що про допомогу моляться
йому про допомогу. Крім того,
святий
Микола
вважається
заступником всіх мандрівників.
Молімось до Миколи Чудотворця,
щоб він подарував нам всім хорошу
долю, щоб допоміг пережити усі
труднощі та негаразди.
Давайте творити добро, адже це
найкращий подарунок, який ми
можемо подарувати навзаєм.
Ми, християни, кожного вівторка
зберігаємо строгий піст в намірення
випросити у Бога миру.
Також щодня о 21.00 в кожній
домівці молимось за Україну.

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

Щиро вітаємо отця Андрія Лукачика з його днем Ангела.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було, Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі, А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить, Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить, І благодать Господня з Вами буде.
Вітаємо отця Миколу Добруцького з його днем Ангела.
Ваші роки - то Ваш скарб, їм ціни не має,
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми і поваги досить.
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани,
Всякий день й усякий час Пишаємось ми Вами.
Вітаємо нашого отця Миколу Стронянського з його святами – днем
народження та днем Ангела.
В цей день вітаєм Вас! Й благословення просим в Бога,
Бо Ви наш батько, що навчає нас як правильно іти до Бога.
Тож щастя, успіху й здоров´я в житті священному для Вас,
Ми щиро всі бажаєм!
Хай Мати Божа омофором огорне все навколо Вас
Хай з Ваших уст до нас летять Слова блаженні- Божі,
А Вам від Бога - многих літ у радості прожити,
Низький уклін прийміть від нас, бо ми всі Ваші діти!

Радимо подивитись

«Заплати іншому» Драма

Сюжет:
Як часто ви робите щось добре
будь-якій людині, не розраховуючи
отримати
що-небудь
натомість?
Тревор МакКінні придумав свою
просту,
але
з
іншого
боку
приголомшливу програму. Її мета
полягає в тому, щоб зробити будь-яке
добро трьом різним людям, а вони в
свою чергу теж саме іншим.

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ
19 грудня християни всього світу святкують день
СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ.
За народними повір’ями саме в цей день Миколай Чудотворець спускався на
землю з небес і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи
справедливість. З поміж великих святих угодників Божих святитель Миколай
Чудотворець користується особливою любов’ю нашого народу. Усе життя св.
Миколая – це нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству.
Він покровитель землеробства і скотарства, господар земних вод, заступник від
бід і напастей, помічник у найважчих справах і обставинах. Він швидко
з’являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто
кличе його допомогти і заступити від біди. Чудес його не злічити. Усе життя
Чудотворця було позначено любов’ю до ближнього. Навіть смерть не перервала
його благодатних справ, його чудеса звершаються повсякчас.
За переказами, святий Миколай народився у другій половині III століття у
місті Патара у провінції Лікія (історична область в Малій Азії) у сім’ї
благочестивих батьків. До глибокої старості вони не мали дітей і в безперервній
молитві просили Всевишнього дати їм сина, обіцяючи присвятити його
служінню Богу. Молитва їх була почута: народився син, який при хрещенні
отримав ім’я Микола, що значить грецькою «переможець народів».
Юнак виховувався під керівництвом свого дядька – місцевого єпископа. В
якості покликання Микола обрав служіння Богові. Пройшовши шлях від
молодшого церковного служителя до архієрея, він став архієпископом міста
Мири Лікійські.
Микола відрізнявся любов’ю і співчуттям до людей, допомагав убогим і
знедоленим, роздаючи майже всі гроші, що отримував. Собі він залишав тільки
найнеобхідніше. За лагідність і доброту св. Миколай здобув величезну любов
народу.
Досягнувши глибокої старості, у 345 році св. Миколай мирно помер. Після
смерті, мощі Миколая Чудотворця стали рясно виділяти цілюще миро, що ще
більше прославило його.
Миколая Чудотворця вважають найближчим до Бога святим. Він посередник
між Богом і людьми. Ґрунтуючись на фактах прижиттєвої допомоги св. Миколая
Чудотворця всім бідним і нужденним, до нього звертаються при важких
матеріальних обставинах, і допомога приходить несподівано швидко. Дівчата і
заміжні жінки моляться св. Миколаю про те, щоб успішно вийти заміж і жити з
чоловіком в любові та злагоді. Водії, моряки і просто подорожуючі моляться про
те, щоб уникнути небезпек у дорозі. Часто до святителя звертаються як до
скорого захисника несправедливо скривджених і обмовлених.
Джерело: сайт http://korusna.info/
ДЕНЬ ВАРВАРИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ
Батько святої Варвари був дуже багатою та знатною людиною. Він рано
втратив дружину (вона померла), тому всю свою любов віддавав доньці. Але
навіть ця несамовита любов не врятувала непокірну доньку від страшної
батьківської кари. Він був язичником, а вона — християнкою. Тому він віддав її
правителю міста на тортури душевні та тілесні. Дівчина не зреклася своєї віри.
Загинула вона від рук власного батька: він відрубав їй голову.
За народною легендою, свята Варвара великомучениця вишивала так красиво,
що самому Ісусу Христу вишила ризу.
Цей день, 17 грудня, — поворот на весну, але саме на цей день зазвичай
припадає початок найсильніших морозів. Починаючи із цього дня й протягом
наступних трьох люди варять кутю й узвар — на добробут і здоров'я.
У день Варвари не можна прати, білити й глину місити. Зате можна досхочу
вишивати й займатися іншими справами, пов'язаними з нитками.
http://www.ukrlit.vn.ua/habits/aqaic.html

4 грудня - свято Введення в храм Пресвятої Богородиці
Коли Діві Марії виповнилося три роки, її благочестиві батьки
приготувалися виконати свою обітницю. Вони скликали родичів,
запросили ровесниць своєї дочки, одягли її в найкращий одяг і в
супроводі народу, співаючи релігійні пісні, повели її в храм
єрусалимський для посвячення Богу. Її подруги-ровесниці, як і Сама
Марія, йшли із запаленими свічками у руках. Назустріч їм з піснеспівами
виходили з храму священики на чолі із первосвящеником.
Іоаким та Анна з благоговійними молитвами поставили Марію на
першу сходинку сходів, що вели до храму. Всього ж налічувалося
п'ятнадцять сходинок - за числом псалмів, які священики співали при
вході у храм.
І ось трирічна Марія сама, без чиєїсь допомоги, зійшла по високих
сходинках. Там первосвященик зустрів і благословив її, як це він завжди
робив з усіма, кого посвячували Богу. Потім, з натхнення Духа Святого,
він увів її у Святе Святих. Це було найсвященніше місце у храмі. Туди
ніхто не мав права входити, крім нього самого, і то лише раз на рік.
Святий Дух навіяв первосвященикові, що Марія, обрана отроковиця,
достойна входити в найсвященніше місце. Їй наперед призначено Богом
стати Матір'ю Сина Божого, Який відкриє людям вхід у Царство Небесне.
Іоаким та Анна, виконавши свою обітницю, повернулися додому, а
Марія залишилась у храмі. Там Вона разом з іншими дівами навчалася
Закону Божого та рукоділля; Вона ревно молилася, читала Святе Письмо і
суворо дотримувалася посту.
При храмі Божому Пресвята Марія жила майже одинадцять років і
виростала глибоко благочестивою, в усьому покірною Богу, надзвичайно
скромною і працьовитою.
Пресвята Марія вирішила присвятити усе своє життя тільки одному
Богу. Для цього Вона дала обітницю ніколи не виходити заміж, тобто
назавжди залишитися Дівою.
Дух Божий і святі ангели охороняли Божественну Отроковицю.
Джерело: Серафим Слобідський, прот. "Закон Божий"
13 грудня – Андрія Первозваного
Згідно з переказами, вважається, що Андрій Первозваний проповідував
у Причорноморських містах-колоніях, руїни яких і досі існують на Півдні
України, зокрема в Херсонесі. Говорячи про проповідь апостола на
«київських горах», посилаються на Нестора-літописця, який у «Повісті
временних літ» наче процитував слова апостола Андрія до своїх учнів
після того, як апостол заночував з ними на березі Дніпра під горами: «Чи
бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, тут буде місто велике,
і Бог збудує багато церков». І благословивши ці гори, як сказано далі, він
піднявся на них і поставив хрест.
Що ж до історії самого апостола, то святий Андрій Первозванний
походив з міста Витсаїди і займався рибальством разом із братом Петром.
Був учнем св. Івана Хрестителя. Після першої зустрічі з Ісусом він одразу
ж привів до Спасителя свого брата Петра. У Євангелії сказано, що Ісус
"побачив двох братів і мовив до них: "Ідіть за Мною, Я вас зроблю
рибалками людей!". І ті негайно кинули сіті й пішли за Ним" (Мт 4, 1820).

Свою апостольську працю апостол закінчив мученицькою смертю в
місті Патраї на Кавказі, поблизу Тмутороканя. Помер апостол Андрій на
скісному хресті, на якому висів прив'язаний два дні, поки віддав Богові
свого духа. Цей хрест, який двома поперечинами впирався в землю,
називають "андріївським".
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religious_holidays/45914/

ВАРТО ПРОЧИТАТИ
Сім заповідей життя від Бруно Ферреро. Заповідь четверта.

4. Майбутнє у твоїх руках
Згадаймо притчу про таланти. Одній особі Господь дає десять талантів, іншій
– п’ять, останній – один. Механізм усіх притч Ісуса схожий. Пан відходить, а
потім вертається, щоб попросити звіту. Найцікавіше думати про останнього,
який отримав лише один талант. Він каже до Господа: «Ось Тобі Твій талант. Я
знаю, що ти злий проклятий капіталіст (прочитайте, так у Євангелії написано. –
Ред.). Тому що Ти збираєш там, де не сіяв та не насипав. Ось Тобі Твоє, забирай
собі». Господь відповідає: «Так, я нещасний, злий капіталіст, збираю там, де не
розсипав. Власне через це ти повинен був віддати талант банкірам і я би взяв
відсотки».
Господь дав нам таланти, створив нас для чогось. Це може бути будь-яка річ,
велика, маленька. Але Він повернеться і запитає: «Що ти з ним зробив?».
Є в Євангелії молода жінка паластенянка, яка проголошує пісню «Величає
душа моя, Господе». Це не проста пісня, це заклик. Таким чином, ми знаємо:
якщо в цьому світі є ще люди, які голодують, царство Боже ще не почалося. Це
власне є наше завдання. Кожен з нас має завдання і кожен з нас має щось, що
лише він має зробити.
Наступна заповідь у наступному номері газети «Глинянський Дзвін»

