
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Величай, душе моя, у вертепі 
народженого царя - Христа» 

(Величання свята)                                               
 
 

 
 
 
 

 

   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Січень 2015 р. Б. Випуск № 21 

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

Крушельницька Наталя, Ільчишин Володимир Леся Ложовська, о. Микола Стронянський. 

Молитва за Україну 
«Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа 

нашого Ісуса Христа! Ти страшний у Твоєму гніві, але 
безконечно добрий у Твоєму милосерді! Ти зсилаєш на 
наш грішний людський рід тяжкі допусти і тяжкі 
терпіння. 

Ти й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали 
наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути 
собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті 
допусти зіслав Ти на людський рід як досвід, а не як 
кару. 

Грішних твоїх синів Ти не відтручуєш, не відвертаєш 
твого пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти 
грішника, а його навернення та спасення. 

Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам 
у житті зносити з милосердної Твоєї волі, допущені для 
нашого добра. Ми віримо й надіємося, що покаянням, 
щирою молитвою і щирим прийманням Найсвятіших 
Таїнств зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час 
досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на 
твоїх дітей, що даси їм витривати з благодаттю у злиднях 
теперішнього життя і всемогутньою Твоєю волею 
положиш край нашим терпінням. 

Дорогоцінною кров’ю твого Сина бажаємо надолужити 
Тобі за всі гріхи наших батьків і братів. Через руки 
наших священиків жертвуємо Тобі безкровну жертву 
пресвятої Євхаристії, що є повторенням і відновленням 
хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого 
Ісуса Христа. Прийми цю жертву надолуження за всі 
гріхи людей, прийми наші благальні прохання про 
милосердя і твою святу благодать. Умилосердися над 
усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо 
зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на 
пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті 
та на блаженство вічности. Амінь». 

Митрополит Андрей Шептицький 
 

 
 

Розклад Богослужінь на січень 2015 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. 
14 січня – 8.00 – Утреня, 9.00 - Служба Божа (храм Св. Миколая)., 11.00 - 
Служба Божа (храм Успіння Пресвятої Богородиці). 
18 січня – 21.00 – Молебень, 21.30 – Вел. Повечір’я, 22.00 – Служба Божа. 
Освячення води (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
19 січня – 6.00 - Вел. Повечір’я, 7.00 – Утреня, 8.00 - Служба Божа. 
Освячення води (храм Св. Миколая). 

 
.  

Бувальщини та 
небилиці 

- Різдво Христове; 
- Новий Рік 
- новини; 
- вітаємо 
іменинників січня; 
- релігійні свята в 
січні; 
- дитяча сторінка; 
- розклад Богослужінь 
на січень; 
- Скарбничка 
мудрості. 

Вітаємо! 
 

Також у січні іменини Анастасія (4 січня), Євгенія (6 січня), Степан, 
Стефанія (9 січня), Василь (14 січня), Григорій (16 січня), Тетяна (25 
січня), Адам, Ніна (27 січня), Гаврило (29 січня), Антон (30 січня). 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.  

 
Попадича Олександра із днем 

народження. 
В житті нехай все буде, що потрібно, 

Без чого не складається життя, 
Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічна нестаріюча душа. 
Бажаємо вам життя прожити 
Без сліз, без горя, без біди. 
Нехай воно щасливим буде 
Сьогодні, завтра і завжди! 

Городецького Ярослава 
Івановича з його ювілеєм. 

80 років вже пройшло 
Це Богом Вам життя дано, 
А  життя, як довга днина, 
Коли сонце, коли злива, 

Коли снігом замело, 
А потім знов все розцвіло. 

Були свята, були  будні, 
Були також і дні трудні. 

Дав Бог сили все здолати 
І ювілей цей святкувати. 

Ми хочемо щастя Вам побажати 
І неба чистого, як волошковий 

цвіт. 
Ніколи прикрощів не знати, 
Здоров’я міцного на сто літ. 

Бессараба Романа із днем 
народження. 

Бажаємо щастя і здоров'я, 
Бажаємо бадьорості і сил, 

Щоб кожен день звичайному життю 
Одну лише радість приносив. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМІРКУЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОВАНІ СЛОВА 
Спробуй прочитати заховані у ребусах слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Дивіться більше новин та 

попередні випуски газети на сайті 

http://www.hlynyany.org/ 

НОВИНИ 

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

Також щодня о 21.00 у кожній 
домівці молимось за Україну. 

7 січня відзначають  Різдво Христове – одне з найбільших свят 
церковного світу.  

Воно прославляє день, який ознаменувався небувалою подією для всіх - 
народженням Сина Божого в Богородиці Діви Марії. 

З цим святом пов'язано багато легенд. Відомо, що першими 
новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім 
волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці 
мудреці давно чекали народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала 
їм, де саме він з'явиться на світ. 

Цього дня завершується сорокаденний Різдвяний піст. За багатим 
святковим столом традиційно збирається вся родина. А після Різдва 
починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними 
гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов'ян здавна в ці дні 
водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік. 

Від щирого серця вітаємо усіх вас із цим чарівним святом – Різдвом 
Христовим. Нехай Бог благословить вас та ваші родини, щоб ви усі були 
здорові та щасливі. Мир нам та нашій неньці Україні. 

Джерело: http://beyond.ua/ 

27 грудня 2014 року Божого на 
парохії святого Миколая м. Глиняни 
пройшли передріздвяні реколекції 
для молоді. 

Під час реколекцій молодь 
роздумувала про належне 
приготуватися до святкування Різдва 
Христового. 

Були запропоновані п’ять тем для 
роздумів: 

- пророцтво про прихід Христа у 
Старому Завіті; 

- Благовіщеня; 
- життя Йоакима та Анни; 
- історія трьох царів (мудреців); 
- історія пастухів. 
  Кожен учасник реколекцій мав 

можливість приступити до Святої 
Тайни Сповіді. 

На завершення одноденних 
реколекцій молодь молилася 
вервицю із розважаннями. 

Джерело: http://www.hlynyany.org/ 
 

Реколекції Вівтарної Дружини 
З 23 по 25 грудня 2014 р. 

відбулись реколекції для молодих 
хлопців Вівтарної Дружини. Духовна 
віднова проходила у м. Східниця 
Дрогобицького р-ну Львівської обл. 

Духовним наставником та 
провідником реколекцій був отець 
Микола Стронянський.  

Тематикою духовних вправ було 
приготування до зустрічі з 
новонародженим Христом. 

 Божественна Літургія, духовні 
науки, читання Святого Письма, 
перегляд фільмів, розважання та 
похід у гори допоміг усім присутнім 
краще пережити особисту зустріч з 
Богом та відкрити своє серце, немов 
ясла, на прихід маленького Дитятка 
Ісуса. 

Джерело: http://www.hlynyany.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОГОСЛУЖБИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВИЛА 
За давніх часів християни збирались на молитву протягом доби дев’ять разів. 

Через те й постало дев’ять основних служб. До щоденного богослужіння 
належать чини церковного правила. Так називаються ті богослужби, що їх 
відправляють в деякі часи чи пори дня як напр., вечірня, повечір’я, опівнічна, 
утреня, перший час, третій час, шостий час, дев’ятий час, Літургія. Деякі 
церковні богослужби відправляються тільки тоді, коли до того є потреба чи 
відповідна нагода, напр., чини святих Таїнств, чини різних благословень, 
освячень та принагідних відправ. 

Вечірня – це богослужба, що відправляється в підвечірній час. Вечірнею 
починається коло щоденних богослужб, бо в давнину на Сході день починався 
ввечері по відслуженні дев’ятого часу, а закінчувався пополудні. Вечірня 
складається з псалмів, єктенійних прохань, стихир та церковних гімнів. На 
вечірні дякуємо за прожитий день і прохаємо Божої ласки на вечір. На вечірні 
співаємо гімн «Світе тихий», у якому славимо Христа, Боже Світло, за те, що 
дозволив нам дочекати вечора. Перед цим гімном священик робить «вхід», себто 
виходить зі святилища перед іконостасом і знову входить до святилища. При 
кінці вечірні співається пісня – молитва праведного Симеона Богоприємця, що 
починається словами «Нині отпущаєш». Вечірні більших свят церковного року 
мають ще і литію або всенічне, себто окремі моління пшениці, вина та єлею з 
проханням, щоби Бог благословив і помножив ті плоди і в даній місцевості, і в 
цілому світі. 

Чин повечір’я – це коротка богослужба, яка відправляється після вечері або 
перед сном. Нинішній уклад повечір’я постав у Х- ХІІ ст. У давніх літургічних 
книгах є тільки одне повечір’я, аж пізніше з’являється велике і мале повечір’я. 
Сьогодні велике повечір’я правиться у всі дні Великого Посту й на свята Різдва 
та Богоявлення Господнього, а деколи і на Благовіщеня. Мале повечір’я 
правиться  у всі інші дні. У повечір’я дякуємо Богові за добродійства, молимо 
Його, щоб Він дав нам сон грядущий, спокій  тіла і душі.  

Опівнічна – це богослужба серед ночі. Вона є згадкою про Божий суд, який 
чекає на кожного і будить нас до духовного чування. У минулому опівнічна 
відправляється опівночі, тепер її з’єднують з утренею. Практично опівнічна 
правиться в нас тільки у велику суботу перед Воскресною утренею, т.зв. 
Надгробне. На опівнічній також молимося за померлих. Повечір’я та опівнічну 
відправляють по монастирях монахи, а священики відмовляють приватно. 

Утреня – це рання богослужба, що подібно, як вечірня, складається з псалмів, 
стихир, молитов і гімнів. Коли устав приписує всенічне, тоді вечірня з’єднується 
з утренею, а у Великий  Піст - з часами ІІІ-ім, ІV-им та Літургією 
напередосвячених Дарів, також з Літургією святого Василія Великого у Великий 
четвер і у Велику суботу. До утрені долучається завжди перший час. На утрені 
свята Церква дякує Богові за опіку вночі, за ласку життя в новому дні та прохає у 
нього милосердя на день, що надходить. На утрені співаються гарні гімни і пісні, 
напр., пісня Пречистої Діви Марії «Величає душа моя Господа…» або гімн 
«Слава на висотах Богові». На утрені у неділі та свята співається ще більше 
пісень та гімнів, напр., величання, полиєлей, ангельський собор, та читається 
святе Євангеліє. У свята, що мали на вечірні литію, буває на утрені мирування: 
священик робить благословенним миром знак на чолі вірних та здоровить їх 
словами: «Христос між нами» На це вірні відповідають: «Є і буде». Мирування 
означає ті Божі ласки й добродійства, які Бог зливає на нас без нашої заслуги. 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 

                   
 

Радимо подивитись 
«Мільйонер із нетрів» драма, 

мелодрама 

 

Сюжет: це геніальна історія про 

бідного хлопчика, який дивом знає 

відповіді на ті питання, на які не 

могли відповісти академіки і доктори 

наук Індії. Звідки сирота, все життя 

жив у бідності, ледве вміє читати, 

може знати все це ..? 

11 січня. Всесвітній день «спасибі». Ми чудово розуміємо значення 
гарних манер, їх необхідність у повсякденному житті, але найчастіше ми 
висловлюємо подяку ніби мимохідь, не замислюючись про її значення. А 
між тим слова подяки мають дивовижні властивості, але вимовляти їх не 
можна, коли людина знаходиться у роздратованому стані. Психологи 
вважають, що слова вдячності – це знаки уваги, вони є усними 
«прогладжуваннями» і здатні зігріти своїм теплом. 

Ми кожного дня говоримо один одному «дякую», тому важливо 
пам’ятати, що справжня вдячність – це лише та, що йде від чистого 
серця. 

21-го січня. Міжнародний день обіймів. Прості і дружні обійми, 
позбавлені всякої двозначності здатні підбадьорити і підтримати, 
сприяти гарному настрою і внести якийсь спокій у буденну суєту, яка 
наповнена не тільки нескінченними турботами, але і всілякими 
тривогами. Це своєрідний спосіб психологічної підтримки, який 
визнаний навіть в строгому науковому середовищі. Користь від таких 
доброзичливих жестів інколи буває досить істотна. У цей чудовий День 
ми шлемо свої обійми всім, хто нам дорогий, всім кого ми не знаємо, але 
хотіли б підтримати. Вітаємо всіх з Міжнародним днем обіймів, днем 
відкритої безкорисливої підтримки, днем небайдужих людей! 

27 січня. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Це страшне 
і нелюдське явище, яке відбувалося в період 1933-1945-х років і що 
отримало назву - Голокост, що призвело до умисного винищення 
практично однієї третини євреїв, а також незліченної кількості 
представників інших нацменшин, породжене ненавистю і фанатизмом, 
затятим расизмом і принизливими забобонами, які панували тоді в 
фашистської Німеччини. 

У цей день, День скорботи і пам’яті, ми приєднуємося до загальної 
печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім’я якої 
Голокост. Її ніяк не заповнити. Вже не запобігти. Але нехай живе надія, 
що подібного більше ніколи не повторитися! Будемо пам’ятати... 

Джерело: http://www.dilovamova.com/ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Завершення кола щоденного богослужіння є т.зв. часи.  Вони короткі, 
мають подібну будову, а їх завдання є пригадати  деякі події з життя Ісуса 
Христа, що відбувалися у той час, в який відправляються часи… 

Петро Черемський «Основні поняття Літургіки» (продовження в 
наступному випуску газети) 

 
 

 
Сім заповідей життя від Бруно Ферреро. Заповідь п’ята. 

5. Будь міцним, сильним 
Бути міцними означає ніколи не втрачати відваги перед труднощами. 
Дідусь прогулюється з маленьким онуком і показує йому великі дерева. 

«Дивися, хлопчику, як працюють дерева». Хлопчик здивувався: «Що вони 
роблять?». Дідусь відказав: «Вони тримають небо близько до землі. Дивись, які 
вони напружені – коріння тримається землі, листя протягнуте до неба. Вони 
мають дуже важливе завдання». Хлопчик запитав, а що хоче від’єднати небо від 
землі. Дідусі відповів: «Вітер. Але дерева тримають міцно і наразі 
перемагають». 

Це власне є призначення (доля) людини – тримати небо близько до землі. Це 
є важко. 

Наступна заповідь у наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ 

В жителів Глинян, сусідів і співпрацівників (працював бухгалтером в аптеці) 
він мав великий і незаперечний авторитет як культурний, інтелігентний, 
ерудований, ввічливий і зичливий до всіх, вмів порадити, завжди був спокійний і 
врівноважений. 

За кільки тижнів перед смертю о. Доротей переїхав до Малехова й оселився в 
отця Антонія Масюка, ЧСВВ. Помер у Малехові 13 січня 1987 року на 89-му 
році життя, 66-му чернечого покликання і 58-му священичого служіння під час 
відправи вечірні. Похоронений на Крехівському монаршому цвинтарі. 

Джерело: «Український християнський часопис Місіонер» 2012, січень, №1 
(229), ст. 25, 26 

 

19 січня - Водохреща або Йордан 
Ще не встигли прийти свята як скоро вони відійдуть. Як співається в коляді: 

«А той третій празник – Святе Водохреща». Хрещення Господнє – третє і 
завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву 
Йордан, або Водохреща. Християни відзначають його 19 січня, тому воно 
збігається зі святом Богоявлення. Однак, ці свята слід розрізняти. 

Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісус 
Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в 
річці Йордані. Коли вийшов на берег - з небес почувся голос Бога-Отця, який 
назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси 
ще одна назва свята – Богоявлення. Християни вважають, що саме це свято 
засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, 
з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – в голосі, Син Божий – у плоті, Дух 
Святий – у вигляді голуба. 

Свято Богоявлення у перші віки християнства вважалося збірним, бо 
стосувався кількох подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його 
божественність, а саме: його Різдва, поклону мудреців, Хрещення, чуда в Кані 
Галилейській і чудесного помноження хліба. Тому й сьогоднішню назву свята 
«Богоявлення», як стверджує у книзі «Пізнай свій обряд» о. Юліан Катрій, треба 
розуміти у множині, бо вона означає празник святих Богоявлінь. 

 

 
 
Отець Доротей Дмитро Сироїд, ЧСВВ 
(7.06.1898 – 13.01.1987) 
Народився Дмитро Сироїд, син Івана, 7 червня 1898 року в с. 

Городище Василіянське (недалеко Волсвина і Кристинополя) 
Сокальського повіту на Львівщині. Навчався у Сокальській державній 
гімназії. До Василіянського Чину на новіціят у Крехові вступив 14 жовтня 
1921 року. На облечинах отримав василіанську монашу рясу і чернече 
ім’я Доротей. Після завершення навчання вічні обіти склав у 
Кристинополі 29 серпня 1926 року. 

Довгоочікуваний день настав 30 червня 1929 року, коли владика 
Йосафат Коциловський, ЧСВВ поставив його, разом із дияконами 
Никоном Горечком та Матеєм Шипіткою, в ієрейський чин. Ця подія 
відбулась в монастирському храмі св. Юрія в Кристинополі. Вже за 
тиждень, 7 липня 1929 року отець Сироїд відправив першу (приміційну) 
Службу Божу в рідному селі, під час якої проповідував його краянин, 
отець Йосафат Скрутень, ЧСВВ, ініціатор і довголітній редактор 
наукового видання «Записки Чину Святого Василія Великого».  Після 
освячень отримав призначення до Бучацького Хресто-Воздвиженського 
монастиря, де перебував до 1933 (1934) року. Згодом переведений до 
Підгорецького монастиря. В 1936 році виїжджає до емісійної резиденції в 
с. Грабовець біля Замостя (тепер Польща), де перебуває до 1939 року.  

В Грабівці отець Доротей був до початку травня 1939 року. Перші дні 
Другої світової війни зустрів він у Свято-Преображенському монастирі на 
Ясній горі в Гошеві. Згодом переїхав до Добромиля, де виконував 
обов’язки сотрудника на парафії, консультар дому. Звідти в жовтні 1941 
року переведений на місійну працю в Городло (Холмщина), де пробув до 
1943 року. 

В часи найбільшого переслідування духовенства і вірних ЦГКЦ отцеві 
Доротею якимось чудом-дивом вдалось уникнути ув’язнення і «лагерів». 
Оселився він в с. Глиняни на Золочівщині Львівської обл. і там упродовж 
більш як тридцяти років вів тихе, непомітне життя аскета. У своїй хаті 
влаштував каплицю, до якої відразу почали тягнутися вірні греко-
католики. Тут він, переважно вночі, відправляв Служби Божі, готував 
дітей і дорослих до Святих Тайн Сповіді, Причастя, Подружжя, зі 
Святими Тайнами відвідував також хворих у місцевій лікарні. У Глинянах 
також проживали сестри Марія і Захарія, Служебниці Непорочної Діви 
Марії, для яких отець Доротей був духовним опікуном. Тут жила і 
померла рідна сестра отця, монахиня-служебниця Євтимія Сироїд. Пані 
Марія Гнатів з Глинян згадує, як одного разу, коли він відправляв Службу 
в сестер, прийшли з КДБ, але отцеві вдалося втекти через вікно, а сестри 
включили радіо. На щастя його тоді не заарештували. 

ГЕРОЇ ГЛИНЯН 


