
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Явив Господь спасення Своє, перед 
народами відкрив правду Свою» 

(Величання свята)                                               
 
 

 
 
 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Лютий 2015 р. Б. Випуск № 22 

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 лютий 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. 

 
. 
 

Бувальщини та 
небилиці 

- Стрітення Господнє; 
- події в лютому; 
- новини; 
- вітаємо 
іменинників лютого; 
- свята в лютому; 
- дитяча сторінка; 
- розклад Богослужінь 
на лютий; 
- Скарбничка 
мудрості. 

Вітаємо! 
 

Також у січні іменини Макар (1 лютого), Євгеній, Інна (2 лютого), 
Максим (3 лютого), Геннадій (5 лютого), Оксана (6 лютого), Іван, 
Григорій, Василій (12 лютого), Валентин (14 лютого), Адріан (15 лютого), 
Анна (16 лютого), Валентина, Віктор (23 лютого), Всеволод, Дмитро (24 
лютого). 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.  

З днем народження  

Кузьму Оксану Іванівну 
Бажаємо здоров’я перш за все 

міцного, 
Бо що ми варті всі без нього!!! 

Багато років ще прожити, 
Із року в рік лиш молодіти!!! 

Щоб був час піти на каву, 
Чи на ще якусь забаву, 
По бутіках походити, 

Все що хочеться купити. 
Хай все що мріється - збувається, 

А все що хочеться - те мається 
День кожен – світлий і тепленький, 

А гаманець завжди пухкенький 
Хай ангел хоронитель Вас оберігає, 

А Бог в усьому помагає, 
На многії і благії літа!!! 

 

З днем народження 

Ільчишин Ольгу Іванівну 
Так всього багато зичу, 

Що й не полічить. 
В мирі, радості здоров'ї 

Все життя прожить. 
Хай воно прекрасним буде, 

Як вишневий сад, 
Хай же Вам приносить щастя 

Вічний зорепад. 
Хай приходять ранки 
З добрими надіями, 

Щоб завжди усі збувались 
Задуми і мрії 

 
Щиро вітаємо отця Миколу Добруцького і його дружину з 

народженням сина. Хай росте здоровим ваше немовлятко, Хай його 
охороняють з неба ангелятка, Хай Господь зішле дитині добру долю І 

розкриє в ньому мужню силу й волю! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди 10 відмінностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Глинянські пряники для військових 
20 січня глинянські господині зійшлися на післяріздвяні вечорниці, щоб 

виконати свій громадянський обов’язок, долучитися до підтримки бійців в 
АТО. Цього разу вирішили пекти пряники. Цю ідею підтримали небайдужі 
мешканці міста Глинян. 

Попередньо звернулися до місцевих підприємців. Гаталяк Оксана, 
Василишин Тарас, Дулиба Юрій, Анклевич Оксана забезпечили нас продуктами 
для випічки. Тимняк Михайло запропонував нам запашного меду зі своєї 
пасіки. Томків Леся, Коновалюк Марія, Дзятківська Віра, Кулицький Ігор, 
Заблоцька Неля передали кислого молока. Бучій Антоніна та Чарковська 
Наталя забезпечили пакувальним матеріалом. Отець Микола Добруцький 
поблагословив початок роботи, окропив всіх свяченою йорданською водою. Під 
різдвяну коляду, гарний настрій і любов до наших захисників ми спекли більш 
як півтори тисячі пряників. Пакували гостинці на передову з листами і 
ангелочками для солдатів від дітей Глинянської ЗОШ І-ІІІст. 

Когут Тарас вже вкотре доставить солодощі у волонтерську сотню 
м.Золочева. 

28 січня відбулося благословення в дорогу гостинців для солдатів, які 
захищають нашу землю, ризикуючи життям. Отець Андрій Лукачик відчитав 
молитву на освячення продуктів та окропив свяченою водою. Директор школи 
Мирон Миколайович Пелих подякував організаторам, меценатам, жінкам, які, 
жертвуючи своїм часом, спекли пряники. Тарасу Когуту побажали щасливо 
довезти продукти. 

Джерело: http://www.hlynyany.org/ 
 

 

Наша церква отримала подяку від ГО «Турбота в Дії» за допомогу у зборі 
коштів для дітей сиріт Львова та Львівської області. Протягом деякого періоду 
у церкві стояла скринька і було зібрано 735 грн. 

Текст із подяки: «Різдвяні та Новорічні свята це ще один привід подарувати 
дітям, які зростають без любові Мами і Тата, радість… Дякуємо, що 
допомогли принести казку близько 600 дітям із 18 дитячих будинків та 
інтернатів м. Львова та області. Разом ми змінюємо цей світ на краще!.. 

… Наші святкові програми включали в себе повчальну сценку про добродушне 
янголятко, виступи та фокуси веселих клоунів, мультфільм на різдвяну 
тематику, який вчить любити та допомагати іншим, захоплюючі конкурси для 
дітей, танці та смачні й корисні подарунки. Особливими гостями програми 
були професійні музиканти, танцювальний гурт із сучасним хіп-хопом та 
феєричне бармен-шоу. Загалом цього року таких різдвяних програм відбулося 
14, які безпосередньо залучили 567 дітей. Найбільшою винагородою для нашої 
команди за два насичених місяці підготовки було бачити щастя в очах дітей 
та усмішки на їхньому обличчі, чути щирий сміх… ДЯКУЄМО усім 
небайдужим людям, які зробили внесок у реалізацію святкових програм для цих 
дітей». Зараз у церкві знову стоїть скринька і ви можете долучитись до збору 
коштів. Тільки нашими спільними зусиллями ми можемо подарувати дітям 
радість і тепло. 

ЗАМОК ПРОРОКІВ 

В цьому замку «мешкають» біблійні пророки. Впиши їхні імена (у діаграмі є вже всі 

букви А і О). Якщо не знаєш імен пророків, знайди їх у Св. Письмі. 

1. Які пророки «мешкають» у зелених стовпчиках? 

2. Випиши літери з пронумерованих клітинок. Вони утворять фразу. 

 

ГОТЕЛЬ 

У готелі (таблиці) є п’ять видів кімнат. 

Цифри 1-5 позначають кількість ліжок 

у кімнаті. Відгадай, на яких поверхах 

живуть Артем та Іра, коли відомо що:  

- їхні кімнати не є сусідніми з трійкою; 

- їхні кімнати сусідні (ліворуч або 

праворуч) щонайменше з однією 

четвіркою або одиницею; 

- їхні кімнати сусідні (зліва, справа, 

згори або знизу) щонайменше з однією 

одиницею та п’ятіркою; 

- кімната Іри вище від кімнати Артема. 

З 25 по 27 січня до нас навідались паломники з Івано-Франківська, 
Тернополя та Перемишлянського району. Організували паломництво до 
чудотворного образу Розп’яття Ісуса Христа у храм Успення Пресвятої 
Богородиці, а також відвідали храм святого Миколая Чудотворця у  м. Глиняни. 
 

http://www.hlynyany.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОГОСЛУЖБИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВИЛА (продовження) 
Перший час відправляється безпосередньо на утрені ( 6-9 година) і нагадує 

засудження Ісуса Христа. То є перша молитва на початку дня, під час котрої 
ми просимо Бога допомогти нам у виконанні заповідей Його. Третій час ( 9-12 
година) нагадує суд Христа перед Пілатом, а крім того – Зішестя Святого Духа 
на апостолів, яке відбулося о третій годині. Шостий час  (12-3 година)  
відправляється разом з третім часом під час першої частини Літургії, т. зв. 
проскомидії. Шостий час нагадує розп’яття Спасителя на хресті. Дев’ятий час 
(3-6 година пополудні) з’єднується з вечірнею. Це - так само покаянна 
відправа, яка згадує смерть Ісуса на хресті. Священик під час цієї відправи має 
роздумувати, як то Спаситель, розп’ятий на хресті, вимовив слово: «жажду», 
як напоїли Його оцтом, змішаним із жовчю, як Спаситель віддав свою душу в 
руки Отця небесного, як затряслася земля і встали мертві з гробів, діялися інші 
великі чуда. Часи містять в собі незмінні та змінні частини. До змінних 
належать тропарі і кондаки.  

Загалом усі богослужіння діляться на три частини: ранні, полудневі та 
вечірні. До ранніх належать: північна, утреня і перший час. До полудневих- 
третій,шостий час і Божественна Літургія, а до вечірніх- дев’ятий час, вечірня і 
повечір’я. Нині, навіть, у монастирях відправляють їх у такому порядку. Коли 
у будні богослужіння відправляються у всі важливі пори дня, тобто ввечері, 
опівночі, вранці і опівдні, то в неділі та свята повинні відправлятися впродовж 
цілого дня безперервно.  

Всенічне відправляється тільки у дні полієлейних святих. Давніше це 
торжество зачиналося дев’ятим часом і вечірнею, потім була північна і всю ніч 
відправлялося всенічне, а зранку кінчалося утренею і першим часом. Через те 
воно отримало назву «Всенощне бідніє» або всенічне. Служби Божі є: святого 
Івана Золотоустого, святого Василія Великого і напередосвячених Дарів. 
Літургія святого Івана Золотоустого відправляється щоденно впродовж цілого 
церковного року. Літургія святого Василія Великого відправляється тільки 
десять разів у році, а саме: у надвечір’я Христового Різдва, надвечір’я 
Йорданських свят, 14-го січня на свято святого Василія Великого, у Великий 
четвер, у Велику суботу та в неділі Великого Посту (від 1-ї до 5-ї Літургія 
напередосвячених Дарів відправляється у Великому Пості, в ті дні, коли не 
відправляється  ані Літургія святого Івана Золотоустого, ані Літургія святого 
Василія Великого. Ця Літургія відзначається тим, що в ній немає 
євхаристійного освячення, святі Дари на цій Літургії освячуються на 
попередніх  Службах Божих. Літургія напередосвячених Дарів є тільки 
обрядом святого Причастя з попередньою вечірнею. Сама назва  Служби 
Божої є грецького походження. Слово «Літургія» в перекладі на українську 
мову означає «спільне всенародне діло» або «всенародна служба» Це значить, 
що через молитви, прохання, пісні й обряди святої Літургії всі люди за 
посередництвом священика  служать Богові, себто віддають Йому найгарніше 
богопочитання. Знову ж Літургія називається Божественною тому, що вона є 
безкровною жертвою Богочоловіка Ісуса Христа. 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 

                   
 Радимо подивитись 

«Серфер душі» 2011 (знятий за реальними 

подіями). 

Сюжет: З дитинства Бетані захоплювалася 

серфінгом, але в 13 років біля північного 

узбережжя Кауаї на неї напала акула. В 
результаті атаки дівчина залишилася без лівої 

руки і ледь не загинула. Але сила волі і 

справжній характер зробили свою справу - 

Бетані, незважаючи ні на що, знову стала на 

дошку і почала брати участь у змаганнях на 

правах повністю здорового серфера. 

Міжнародний день рідної мови 
Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній 

більшості випадків має для нас величезне значення. Людина так звикає до 
рідної мови, що вона стає невід’ємною частиною її власної особистості. Так 
створена людина, що рідною зазвичай стає найбільш близька до неї та її 
душі мова. 

Колись ми всі говорили однією мовою. Розуміли один одного і нам не був 
потрібен хороший фахівець - перекладач. Згідно з Біблійними текстами 
(Буття, глава 11) поділ відбувся в регіоні, який був названий Вавилон. Не 
заглиблюючись у причини цього явища скажемо, що зараз на нашій планеті 
за оцінками фахівців всесвітньої організації ЮНЕСКО налічується близько 
6-ти тисяч мов, причому половина з них перебуває під прямою загрозою 
зникнення. Добре це чи погано - не можна сказати напевно, проте 
абсолютно точно можна стверджувати, що окрема, самостійна мова - це 
своєрідний носій цілком певних традицій та культурної спадщини, що в 
свою чергу вказує на конкретну цінність, яку вона може представляти хоча 
б з точки зору історичної аналітики. Датою щорічного свята вибрано 21-е 
лютого. Це всесвітнє свято було засноване з метою сприяння багатому 
культурному та мовному різноманіттю.  

 
 

Стрітення Господнє 
Це свято входить своєю датою в християнський календар, як один з 

найзначніших пам’ятних днів, які відзначаються усім християнським 
співтовариством протягом майже двох тисячоліть і стоїть в одному ряду з 
такими важливими подіями, як Різдво Христове, Хрещення Господнє, 
Великдень і т. д. Ця подія відзначається 15-го лютого, на 40-ий день після 
того, як Христос був народжений в наш світ Дівою Марією більше двох 
тисячоліть тому. Вперше свято Стрітення Господнього в історичних 
документах згадується вже в IV столітті нашої ери. Це був день, який 
завершував цілий сорокаденний святковий цикл з дня Різдва Христового. У 
християнські календарі він увійшов й тому, що подія, яка згадується в цей 
день є не тільки знаковою, але й одною з ключових моментів, які свідчать 
про високу місію, яку поклав Бог на Ісуса Христа. 

У цей День ми вітаємо всіх християн із цим Великим святом! Бажаємо 
всім Божих благословень, розради і підбадьорення! І ми свідчимо, що у Бога 
не залишиться безсилим ніяке слово. Зі святом Стрітення Господнього! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сам Богочоловік Христос руками священика служить Богові, себто 
жертвується Богові за спасіння й освячення людей. Назва «Служба 
Божа» гарно висловлює цю подвійну службу (Бога і людей), що лежить в 
основі Божественної Літургії. У Службі Божій згадується перебіг життя 
Христа Спасителя, воскресіння і вознесіння на небо. Вона є 
найважливішою з усіх богослужінь і є центром уваги. 21-ий Вселенський 
Собор постановив, що дозволено відправляти Служби Божі і поза часом 
дотепер практикованим, коли на це є потреба. 

Петро Черемський «Основні поняття Літургіки» (початок у 
попередньому випуску газети) 

 
Сім заповідей життя від Бруно Ферреро. Заповідь шоста. 

6. Примирися зі смертю 
Отець Боско здійснив річ, від якої всі були під враженнями. Він просив 

своїх учнів, щоб вони робили вправи доброї смерті. Тобто дітям, хлопцям він 
говорив про смерть. Чи це неправильно? Чи натомість важливо знати, що ми 
маємо точку, куди ми прямуємо. 

Була пані, яка часто відвідувала парафію, особливо, коли були святкові 
обіди. Коли вона була старенькою, сказала: «Я вже готова. Але я вас 
попрошу про послугу. Коли я буду лежати у гробі і всі прийдуть мене 
провідати, я хочу, щоб мені у руку поставили ложечку». Священик 
здивувався. «Хочу ложечку. Всім, хто буде питати, поясніть: кожного разу як 
в парафії був святковий обід і доводилось довго чекати, коли я бачила, що на 
столі біля тарілки була маленька ложечка, це означало, що буде щось солодке 
або морозиво. Тому я хочу, щоб всі знали, що найгарніше, найсмачніше буде 
в кінці. Тому я хочу тримати ложечку». 

Часто думаємо, що час минає і наближається до кінця. Кінець життя для 
християн не є як в американських фільмах, де ковбой рухається на захід 
сонця і пише «кінець». Ми рухаємося/наближаємося до початку. 

Була родина – батько, мати і 7-річна дитина, хлопчик. Вони довгий час 
чекали ще одну дитину. І нарешті сказали, що у них народиться дівчинка. 
Мама, щоб хлопчик не ревнував, придумала маленький обряд. Кожного 
вечора хлопчик співав колискову для сестрички, яка мала народитися. 
Кладучи голову на живіт мамі, співав колискову. Потім – важкі пологи, 
дитинка народилася червона і не дихала. Дівчинку помістили в інкубатор. 
Лікарі сказали, що дитинка навряд чи житиме. Хлопчик хотів побачити свою 
сестричку. І коли лікарі були готові відключити апарати, хлопчик з батьками 
пробрався до сестрички. Коли він побачив сестричку, підійшов, поклав 
голову на ящик і заспівав колискову. І як тільки він почав співати, дівчинка 
почала дихати! (Це правдива історія. – Ред.). Тоді мама почала закликати: 
«Співай, синочку, співай!». 

Тепер та дівчинка дуже добре себе почуває і лікарі запитують: «Як?». Я 
думаю, що причина проста – коли дівчинка відчула, що на неї чекають, вона 
почала дихати. Ісус сказав найгарнішу в Євангеліє фразу – «Я йду і приготую 
для вас місце. Там де буду Я, там будете також і ви». Нас чекають. 

Остання заповідь у наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ 

Читання уривків навчань Митрополита Андрея Шептицького. 

Від 1 Січня до 31 грудня 2015 року на парохії святого Миколая м. 

Глиняни після кожного богослужіння будуть проводитися  читання 

уривків навчань Митрополита Андрея Шептицького. Опісля будемо 

молитися за прославу слуги Божого Андрея. 

Джерело: http://www.hlynyany.org/ 

17 лютого  - День спонтанного прояву доброти 
Це свято має досить нетривалу історію. Його поява пов'язана з 

ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати 
під гаслами доброти всіх людей планети — незалежно від їх громадянства, 
віросповідання та національної приналежності. 

Суть свята полягає в безкорисливому і безмежному прояві доброти по 
відношенню до всіх оточуючих. 

Справжня доброта, на думку організаторів цього свята, не повинна 
чекати похвали або подяки. Головна нагорода за доброту людини — радість 
інших людей. 

День спонтанного прояву доброти — це привід згадати про справжні 
цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук 
і недуг кожного, хто її виявляє. Тому проявляти добрі наміри у всіх своїх 
словах та діях повинна постаратися кожна людина. 

Підказки, як можна відзначити День спонтанного прояву доброти: 
 Відвезіть свої м'які іграшки в дитячий будинок.  
 Сплатіть за когось проїзд у громадському транспорті.  
 Купіть кави кондуктору чи водію автобуса.  
 Поступіться місцем у черзі.  
 Вишліть своїм батькам листівку .  
 Скажіть незнайомцю комплімент. 
 Віднесіть бездомним повноцінний обід.  
 Допоможіть молодій мамі винести/занести дитячу коляску.  
 Подаруйте хворим на рак книги або журнали з реальними історіями 

одужання.  
 Скажіть «люблю» своїм близьким. 
День спонтанного прояву доброти допомагає зрозуміти, наскільки наші 

вчинки впливають на інших людей. Добрі справи «заразні»: коли ми 
допомагаємо комусь, ця людина на знак подяки допомагає комусь ще – йде 
ланцюгова реакція доброти. ( Щоб в цьому переконатися рекомендуємо 
подивитися фільм «Заплати другому»). 

Пам’ятайте, якщо ми хочемо, щоб світ змінився…. ні, не просто 
змінився, а на краще, то нам, людям, не потрібно чекати коли настане 17 
лютого, а робити добро вже, в цю ж хвилину, в цей момент…нехай почати із 
зовсім малого, наприклад, комусь ввічливо посміхнутися і сказати «дякую», 
«привіт» чи просто запитати «як справи?, але це повинно бути не лицемірно, 
а від щирого серця, і з кожним днем ми будемо «рости»: змінимось самі, а з 
нами і світ навколо нас!  

 


