
Розклад Богослужінь на березень 2015 року 
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утреня (храм Св. Миколая) 
8.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая) 
Понеділок: 18.00 – Хресна дорога за узалежнених (храм Св. Миколая) 
Вівторок: 18.00 – Акафіст до страстей Христових (храм Св. Миколая) 
Середа: 9.00 (Сорокоусти) Парастас, 18.00 – Дитяча Хресна дорога (храм Св. 
Миколая).  
Четвер: 18.00 - Акафіст до страстей Христових (храм Св. Миколая). 
П’ятниця: 9.00 (Сорокоусти) Парастас, 18.00 – Хресна дорога за український 
народ  (храм Св. Миколая). 10.00 – Літургія на передосвячення дарів (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) 
18.00 – 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) 
17.00 – Молитва на вервиці (храм Св. Миколая) 
18.00 – Акафіст (храм Св. Миколая), біблійна школа 
Щовівторка 11.00 – Літургія в каплиці Св. Пантелеймона міської лікарні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очі Господні звернені до праведних» 

(1Петр.3:12)    

                                            
 
 

 
 
 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Березень 2015 р. Б. Випуск № 23 

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

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

Молитва за український народ 
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 
 

 

 

 

Бувальщини та 
небилиці 

- з 23 лютого – 
початок Великого 
посту; 
- події в березні; 
- новини; 
- вітаємо 
іменинників 
березня; 
- дитяча сторінка; 
- розклад Богослужінь 
на березень; 
- Скарбничка 
мудрості. 

Вітаємо! 
 

Також у березні іменини Мар`яна (Маріанна) (2 березня), Ілля (3 
березня), Богдан, Казимир (4 березня), Корнилій (5 березня), В'ячеслав (17 
березня), Давид (18 березня), Валерій (22 березня), Галина, Леонтій, Ніка 
(23 березня), Денис, Олександр (28 березня), Олексій (30 березня). 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 Вербінську 
Марію Яківну! 

Нехай любов незгасно світить, 
Хай доля радісно співа, 

Для Вас усі найкращі квіти 
І найласкавіші слова. 

Бажаєм Вам життя прожити 
Без сліз, без горя, без біди. 
Нехай воно щасливим буде 
Сьогодні, завтра і завжди! 

З днем народження Багрій 
Галину Ярославівну! 

Хай дороги стеляться крилато, 
Будуть чисті, рівні, як струна, 

Хай добро не оминає хату, 
Як не оминає цвіт весна. 

Хай здоров’я, радість і достаток 
Стеляться, немов вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято, 

І Господь дарує сотню літ. 
 

З днем народження Пелих Дарію Степанівну! 
Нехай літа не стануть тягарем, Нехай душі не вигасне зірниця, 

Хай повниться до краю день за днем 
Добра і щастя золота криниця. 

Нехай життя наснаги додає, Десятки літ ще мріяти, творити, 
Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров'ї й радості багато літ прожити! 
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   Знайди відмінності і розфарбуй  

 

 

 

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. 

З 23 лютого почався Великий піст 
Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята Воскресіння 

Христового (Пасхи). Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з 
чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної седмиці – тижня перед самою 
Пасхою. 

Піст, або говіння, – це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх 
шкідливих звичок і веселощів. Це – час каяття, роздумів і молитви. На протязі 
всього Великого посту християнська церква закликає віруючих утримуватися 
від вживання м’яса, молока, яєць і риби, в тому числі в складі різних страв. 
Риба дозволяється лише на свята Благовіщеня і Входу Господнього в 
Єрусалим. Тож давайте щиро молитись і просімо у Бога сил, терпіння і віри. 

Протягом лютого до нашого славного містечка навідувались паломники 
з Івано-Франківська, Чорткова, Тернополя, Дрогобича. Жителі цих міст 
організували паломництво до чудотворного образу Розп’яття Ісуса Христа 
у храм Успіння Пресвятої Богородиці, щоб звернутися у молитві до образу 
Розп’яття Ісуса Христа, а також відвідали храм святого Миколая 
Чудотворця. 

Проща до Нерукотворного образу Ісуса Христа. 
Унікальна реліквія – Спас Нерукотворний або Мандиліон (відбиток 

обличчя Ісуса Христа) – привезена з Ватикану до Львова. Багато вірних 
УГКЦ, і не тільки, мають можливість прийти до собору святого Юрія 
поклонитися цій реліквії. 

Отець Андрій організував транспорт для поїздки. Завдячуючи приватному 
підприємцеві Марті Бандровській та водієві автобуса пану Василю, зранку 10 
лютого парафіяни нашої церкви вирушили до Львова. Кожен їхав на цю 
прощу з певним наміром. Найбільше вразила не тільки багатотисячна черга, а 
й атмосфера серед людей у цій черзі: без нарікань, з колядками, з молитвами 
ми простояли у чеканні 16 годин. Тільки о 8 годині зранку 11 лютого вони 
приступили до ікони. Пожертвувавши часом заради намірень, кожен  із 
відчуттям виконаного обов’язку повертався в Глиняни. Адже таку реліквію 
можуть побачити не усі: у Ватикані цю реліквію виставляють для прочан один 
день у році – після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого 
апостола Петра. Ватикан вперше дозволив прикладатися (цілувати) реліквію. 

«Це виняток для України, щоб можна було підійти і прикластися. Для 
України в сьогоднішній час це така річ, яка найбільше нам потрібна, яка би 
нас об’єднала молитовно. Я хочу, щоб кожен для себе відчув, що може 
зробити цей святий образ», - зазначив адміністратор Собору Святого Юра о. 
Роман Кравчик. 

 
 

Народний дім і молодь міста Глиняни зібралися та організували благодійну 
дискотеку до Дня св. Валентина. Зокрема активно долучилися до  організації 
благодійного заходу Назар Федина, Богдан  Василишин та директор 
Народного дому Олександра Кушка. 

Було зібрано 1024 грн. Дані кошти перераховані на офіційний рахунок 
добровольчого українського корпусу «Правий сектор». 

Джерело: http://zolochiv.net/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧИНИ СВЯТИХ ТАЇНСТВ 
Ісус Христос установив для спасіння й освячення людей святі таїнства, які є 

джерелами Божої благодаті, освячують і роблять нас здатними зростати у 
святості. Усіх святих таїнств є сім, а саме: хрещення, миропомазання, Пресвята 
Євхаристія, покаяння, єлеопомазання, священство й подружжя. Таїнство - це 
така богослужба, через яку таємно і незримо сходить на віруючих особлива 
благодать або сила Божа. Кожне святе Таїнство має свої окремі обряди, 
обрядові знаки й дії, як теж свої прохання й молитовні формули, що їх усіх 
разом називаємо чином даного святого Таїнства. Чини святих Таїнств 
розвинула свята Церква на основі Христового установлення. Кожне святе 
Таїнство складається з матерії, тобто вимовлених при уділенні святих Таїнств 
слів і форми, тобто виконуваних священиком при цьому дій. Крім тих двох 
речей, священик мусить мати намір уділити святе Таїнство, а той, хто приймає, 
мусить приймати його охоче, бо без цього святе Таїнство буде неважним. 

Святе таїнство Хрещення є першим і найважливішим таїнством, бо через 
неї людина народжується духовно для вічного щастя в небі, очищається від 
первородного гріха, стає Божою дитиною та членом Христової Церкви. Без 
таїнства Хрещення людина не може приймати інші таїнства. Хрещення - це 
духовне народження людини для надприродного життя. Таїнство Хрещення 
уділяють, звичайно, малій дитині відразу по народженні. Батько-мати  або ж 
куми повідомляють про новонароджену дитину священикові, який першого дня 
по народженні повинен відчитати молитву звану в Требнику «Молитва в 
перший день, коли жінка породила дитину», а восьмого дня приносять 
дитину, щоб надати їй ім’я. Ця молитва має також свою назву в Требнику- 
«Молитва для знаменування дитини, що приймає ім’я в восьмий день». 
Церковний устав приписує відмовляти цю молитву перед дверима храму, тобто 
в притворі, тому що неохрещена особа не може входити в храм. Цей звичай 
взято зі Святого Письма, де написано, що Богомладенець Ісус був принесений 
до храму…, а коли сповнилось вісім днів, надали йому ім’я Ісус…(Лк. 2, 21). 
Устав приписує ось так : «Ім’я йому нарицаєт ієрей во ім’я святого». У 
випадку, коли дитина не зовсім здорова, устав церковний дозволяє відмовити 
молитву надання імені і саме хрещення  відразу по народженні дитини. Тоді 
священик відмовляє молитви в домі матері в день народження і молить 
Господа, щоби Він сам був лікарем породіллі, щоб охороняв іі душу і тіло від 
усяких немочей після родів, щоби підняв іі з ложа болів і простив їй усі гріхи, а 
дитя її захищав не лише від невидимих ворожих сил, але також і від людської 
злоби і удостоїв поклонятися земному храмові Божому. 

«Господи Боже наш, нехай знаменується світло лиця Твого 
на цім рабі Твоїм ( ім’я ) і нехай знаменується хрест єдинородного 

Сина Твого в серці і в помислах його ( або її )». 
По цій молитві священик бере на руки дитину, стає перед дверима храму або 

перед іконою Богоматері, робить знак святого хреста, а співці співають тропар 
Стрітення  «Радуйся, Блогодатная», а потім слідує відпуст. Коли на світ 
прийшла нежива дитина, тоді відмовляється окрема молитва, що названа в 
Требнику «Молитва над жінкою, коли скинула дитя».  

 
 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 

                   
 

Радимо подивитись 
«Незгасний» 2008 рік, драма. 
Сюжет: Рік Пенінг живе точно так, як і грає в 

регбі: швидко, жорстко і інтенсивно. Коли таке 
життя доводить його до в'язниці, тюремний опікун 
Маркус Тейт пропонує йому шанс повернутися до 
гри, але граючи за його конкурентів, «Highland 
Rugby». Неохоче Рік приєднується до команди, де 
він повинен прийняти виснажливий графік 
навчання і унікальний кодекс поведінки, який 
наказує тренер Джелвікс, або завершити сезон за 
гратами. Як тільки Рік починає відчувати себе 
частиною команди, його випускають з в'язниці 
додому, де він повинен приєднатися до його 
колишньої команди, що тренується його батьком. 

Генеральна асамблея ООН видала постанову: 20 березня стане 
Міжнародним днем щастя. «Співчуття сприяє щастя і допоможе 
побудувати майбутнє, якого ми хочемо» — сказав Генеральний секретар 
ООН Пан Гі Мун у своєму зверненні з приводу цього свята. Підтримуючи 
дану ініціативу, ми щиро бажаємо всім і кожному бути щасливим! 

9 березня – День народження Тараса Шевченка 
Надзвичайно талановитий український поет і художник, прозаїк і 

етнограф, який вільно працював як українською, так і російською мовами, 
Тарас Григорович Шевченко, народився 9-го березня (за старим стилем 
25-го лютого) 1814-го року в сім’ї кріпосного селянина, який мешкав у 
селі Моринці, Київської губернії, що нині є Черкаською областю. Не 
важко здогадатися, що за народженням він був таким же рабом, як і його 
батьки, які незабаром покинули його, залишивши цей світ на суд Божий. 

Про його біографію написано немало і ми не будемо повторюватися 
про це. Зауважимо лише, що за своє коротке життя, а прожив він чимало, 
47 років і один день, Шевченко сповна наситився стражданнями, серед 
яких були і результати власних помилок, але він не міг не жадати того, до 
чого прагнемо всі ми - життя і свобода, самореалізація і благополуччя, 
мир і повага, прості людські цінності. Його творчість це його душа, в 
ньому він був чесний і добрий, ярий і нескінченно багатий. З Днем 
народження Тараса Григоровича Шевченка! 

Джерело: http://www.dilovamova.com/ 

Також 20 березня випадає День весняного рівнодення. Важливою 
віхою зміни сезонів є день весняного рівнодення, астрономічний початок 
весни. Як відомо, навесні день збільшується, а ніч скорочується. І 20-21 
березня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають 
рівними. 

Настання весни наші пращури вважали святом, з великим нетерпінням 
очікували її приходу (як і ми зараз!) і однаково урочисто відзначали його 
в різних частинах Європи та Азії. 

Давайте порадіємо приходу весни і посміхнемося сонечку. 
Джерело: http://www.dilovamova.com/ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вервиця за нашу Батьківщину - Україну 
На хрестику: Царю небесний... 
На першому зернятку: Вірую в єдиного Бога... 
На другому зернятку: Слава Богові, що з превеликої любові до людей створив 
вселенну, планету Земля і нашу Україну. Богородице Діво... 
На третьому зернятку: Слава Синові Божому, що відкупив людський рід. 
Богородице Діво... 
На четвертому зернятку: Слава Святому Духові, що просвічує і освячує 
кожну людину. Богородице Діво... 
На великих зернятках: 
Слава... і нині... 
Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край - Україну, благослови і 
збережи наш народ. 
На малих зернятках: 
Боже помилуй і спаси Україну! 
На кінці вервиці - Молитва до Пресвятої Богородиці: Під твою милість... 
Пресвятая Богородице спаси нас. 

Молитвою рятуймо Україну! 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ Через надання імені дитина стає немов оголошеною перед хрещенням. 
Згідно з практикою Церкви і церковними правилами, час оголошених в 
дорослому віці триває довше  і чин хрещення над дорослим відбувається 
інакше і з довшими молитвами. Третя, і остання, молитва над оголошеними в 
дорослому віці- та сама, що і над дітьми. Священик здіймає пояс з 
оголошеного, ставить його чи її лицем до Сходу, тобто до святого престолу,в 
одній тільки сорочині й без взуття. Священик тричі дмухає на оголошеного  
на знак відігнання злого духа й овіяння хрещеника Божою благодаттю, кладе 
свою руку  на голову хрещеника чи хрещениці на знак подання 
благословення і читає молитву, щоби Господь просвітив  оголошену особу 
світлом Євангелія, записав у книзі життя і прийняв між Своїх вибраних, щоби 
прославилось  в оголошенім  Господнє ім’я. 

По цій молитві священик виголошує над хрещеником чи хрещеницею три 
молитви заклинання диявола, що викликають диявола і виганяють його з 
людини, який від часів спокушення Адама дістав владу доступу і в деякій 
мірі зверхність над людиною. У цих молитвах священик виганяє диявола 
іменем великого і страшного Бога, а потім читає щей  четверту молитву, в 
якій просить Господа, щоб увільнив хрещеника чи хрещеницю від злих духів, 
дмухає знову на уста, чоло і груди, щоб вигнати Божим іменем всякого 
лукавого і нечистого духа, що скрився і загніздився в серці дитини. 

Опісля священник велить хрещеним батькам відвернутися від святого 
престолу і тричі запитує, чи новохрешений ( новохрещена) відрікається від 
сатани, всіх діл його, всієї його служби і гордості. Хресні батьки від імені 
дитини відповідають на кожний запит «Відрікаюся». Хресні батьки 
повертаються при відреченні до Заходу, до тієї сторонни, де заходить сонце, 
настає ніч і вважається стороною князя пітьми. По відреченні куми знову 
повертаються до святого престолу, до Сходу,  відмовляють символ 
християнської віри «Вірою в єдиного Бога» і йдуть з дитиною в храм вірних. 
Перед іконостасом священик відчитує молитву, щоби Господь зіслав на 
дитину свою благодать ураз зі святим Хрещенням. 

Священик, коли має хрестити дитину, вдягає світлий фелон, а кумам дає 
засвічені свічки на знак духовного просвічення. Потім обкачує воду, що нею 
буде хрестити, і зачинає виголосом:  

«Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа», а народ або 
співці відповідають: «Амінь!» 

Священик  виголошує велику єктенію, в якій додає прошення на 
освячення води «силою, діянням і зішестям Святого Духа». По єктенії 
читає дві молитви: в першій визнає свою недостойність і просить, щоби  Бог 
укріпив його в завершенні великого і пренебесного таїнства; у другій молитві 
випрошує зіслання Святого Духа на воду і силу благодаті. Потім  священик 
трикратно робить рукою знак святого хреста на воді, занурюючи в неї пальці, 
дмухає на неї та виголошує: «Нехай сокрушаться під знаменном образу 
Хреста Твого всі супротивні сили». 

Ці слова є символом освяченням води. На закінчення люди співають разом 
зі священиком  тричі «Алилуя», а священик робить єлеєм три хрести на воді 
на знак примирення з Богом… 

Петро Черемський «Основні поняття Літургіки» 
Продовження в наступному номері газети «Глинянський Дзвін» 

 
 

Скажіть це раніше 
Він – високий, плечистий, сильний. Голос у нього гучний, поводиться 

впевнено. Вона – жінка ніжна, тендітна. Побралися. 
Він постачав їй усе, вона дбала про дім, виховувала дітей. Діти виросли, 

одружилися і пішли від них. Так буває завжди. 
Але діти вже не потребували їхньої допомоги, жінка перестала усміхатися, 

почала худнути, зблідла… Вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік 
сильно занепокоївся і завіз її до лікарні. Її оглядало багато лікарів, але ніхто не 
знаходив жодної хвороби. 

Останній спеціаліст відвів чоловіка убік й обережно сказав: 
— Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити. 
Чоловік не сказав ані слова. Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її 

знекровлену руку і впевненим голосом сказав: 
— Ти не помреш! 
— Чому? — тихо спитала вона. 
— Тому що я потребую тебе! — відповів чоловік. 
— А чому ти не сказав мені цього раніше? — запитала жінка, і її очі 

заблистіли. 
Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і 

веселою. А лікарі і далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли 
таке швидке зцілення. 

 
Не чекай до завтра, щоб сказати комусь, що ти його любиш. Скажи йому це 

зараз.  
Не думай: «Моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це». Чи тобі 

би надокучило чути такі слова: «Я тебе люблю»? 
Стисни руку тієї особи, яку любиш, і скажи, хоч очима: «Ти мені 

потрібний. Люблю тебе!» 
Бруно Ферреро 

 
Любов — це життя. Є земля живих і земля мертвих. Їх відрізняє любов. 


