Розклад Богослужінь на квітень 2015 року, на період СТРАСНОГО

ТИЖНЯ:
Понеділок (6.04): 7.30 – Час 1 (храм св. Миколая), 8.00 – Божественна Літургія
Передшеосвячених Дарів, 19:00 – Велика Вечірня із Литією (храм св. Миколая).
Вівторок (7.04): 8.00 – Утреня Акафіст до Богородиці (храм св. Миколая), 9.00 –
Божественна Літургія Передшеосвячених Дарів, 11.00 – Божественна Літургія
(храм Успіння Пресвятої Богородиці), 19:00 – Молебень до Богородиці (храм св.
Миколая). Середа (8.04): 7.30 – Час 6 (храм. св. Миколая), 8.00 – Божественна
Літургія Передшеосвячених Дарів, 19:00 – АКАФІСТ до СТРАСТЕЙ
ХРИСТОВИХ. Четвер (9.04): 8.00 – Вечірня з Божественною Літургією Василія
Великого (храм св. Миколая), 19:00 – Утреня Страстей (храм св. Миколая).
П’ятниця (10.04): 8:00 – Царські Часи (храм св. Миколая), 9:00 – Вечірня з
виставленням плащаниці (храм св. Миколая), 11:00 – Вечірня з виставленням
плащаниці (храм Успіння Пресвятої Богородиці), 19:00 – Єрусалимська Утреня
(храм св. Миколая), 22:00 – ЧУВАННЯ при Гробі Господньому. Субота (11.04):
8.00 – Вечірня з Божественною Літургією Василія Великого (храм св. Миколая)
15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00 –
Посвячення ПАСОК (храм св. Миколая) БОГОСЛУЖІННЯ ПАСХИ У ХРАМІ
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, 22:00 – Надгробне, 22:15 – Воскресна
Утреня, 23:00 – Божественна Літургія; Посвячення ПАСОК. Неділя (12.04): 6:00
– Надгробне (храм св. Миколая), 6:15 – Воскресна Утреня (храм св. Миколая),
7:00 – Божественна Літургія; Посвячення ПАСОК (храм св. Миколая), 10.00 –
Божественна Літургія в намірення дітей; Посвячення ПАСОК (храм св.
Миколая), 14:00 – Загальний Парастас (міський ЦВИНТАР), 19:00 - Молебень на
Пасху (храм св. Миколая).

Вітаємо Олексійка і Степанка
Стронянських з днем народження.
Нехай збуваються усі ваші мрії,
життя приносить побільше світлих
моментів і радості.
Нехай кожен день буде сповнений
сонячними посмішками. Від Бога
ласки і захисту і здоров’ячка вам
міцного!!!

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Квітень 2015 р. Б. Випуск № 24

«Пасха

наша, Христос, принесений
у жертву за нас» (1 Кор. 5:7)

Христос Воскрес – Воістину
Воскрес!

Вітаємо

Вітаємо Копець Катерину
Миколаївну з днем народження.

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 Пелиха Мирона
Вітаємо Вержановського Івана Миколайовича з днем народження.
Ще очі блиску не позбулись,
Павловича з днем народження.
Ще серце жити не стомилось,
Ми просимо в Бога років багато,
А вже по ліву руку – юність,
В здоров’ї хорошім світанки
А вже по праву руку – зрілість.
стрічати.
Життя не зміряти літами,
Хай Матір Божа від зла захищає,
А щастя - то важка наука.
Від горя боронить молитва свята,
Хай буде радість завжди з Вами
Христос хай здоров’я посилає
По ліву і по праву руку
На довгі, щасливі й благії літа!
Також у квітні іменини Дарія (1 квітня), Світлана (2 квітня), Лідія (5
квітня), Алла, Гаврило, Лариса (8 квітня), Єва (12 квітня), Данило (20
квітня), Вадим (22 квітня), Афанасій (Панас) (25 квітня), Аристарх (28
квітня), Леонід (29 квітня). 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, Леся Ложовська, о. Микола Стронянський.

Бувальщини та
небилиці

- Воскресіння
Христове;
- підсумок за березень;
- новини;
- вітаємо іменинників
квітня;
- дитяча сторінка;
- розклад Богослужінь на
квітень;
- як пройшов піст у
Глинянах;
- Скарбничка мудрості.

Нашій газеті 2
роки!

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес:
Радість всім, Христос Воскрес!
Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть дари з небес:
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Хай лине у вись передзвін Великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти
Господні
І крила розгорне оновлений світ!
Хай мир у серці вашому панує,
Хай ангел Божий щастя вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

НОВИНИ
Вітаємо о.

Андрія Лукачика

з днем народження.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Як пройшов піст у Глинянах
Хресна дорога - дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу. 15
березня, у Хрестопоклонну неділю, вкотре в часі Великого посту
розважити над стражданнями нашого Господа та звернути очі до Голгофи
закликали жителів міста Глиняни священики двох конфесій: о. Тарас та о.
Андрій. Об’єднала хресна хода парафін обох церков, спільна молитва та
покаяння ще більше зблизило жителів містечка. Молитовна Хресна
Дорога за український народ пройшла вулицями міста. Повторюючи
останню дорогу Спасителя, ми зупинялись на чотирнадцяти стаціях і
читали про страждання, виконували духовні пісні. Отці зачитували
розважання над страстями Христовими, жертвуючи їх за Україну, за мир і
неподільність нашого краю. Дивлячись на хрест, на якому розіп’ятий Ісус,
кожна людина бажає взяти участь у цих стражданнях, тому мешканці міста
малий та великий процесійні хрести багатолюдного хресного шляху несли
почергово. Великий дерев’яний хрест відтак був виставлений в церкві
святого Миколая. По закінченню всі розійшлися по домівках схвильовані,
задумані, проте вже із радістю та надією на краще майбутнє.
Ще одна Хресна дорога відбулась 26 березня у Глинянській ЗОШ І-ІІІ
ступенів. Це була Хресна дорога ненароджених дітей. Учасниками цього
повчального дійства були учні 9-Б класу та початкових класів. Ідея,
сценарій та постанова цього зворушливого заходу належить вчителю
основ християнської етики Хомік Людмилі Євгенівні. Чудовий спів,
глибокий зміст розважань кожної стації зворушив присутніх до глибини
душі, заставив задуматися про цінність життя, дарованого Богом. Ініціатор
цієї зустрічі Хомік Л.Є. зазначила, що мета зустрічі – достукатися до
людського сумління, донести до молоді жахливість абортів, показати всю
повноту цінності людського життя. Директор школи Пелих М.М. склав
слова вдячності всім, хто долучився до організації цього заходу.
Джерело: http://www.hlynyany.org/
Зустріч з молоддю кошових КСЄ в Україні. 28 березня Глинянська
ЗОШ І-ІІІ ст. зустрічала кошових КСЄ в Україні, які мандрували по
маршруту Львів – ст. Полтва – м. Глиняни – м. Золочів – м. Львів.
Ростислав Мошук (намісник кошових КСЄ в Україні) презентував роботу
скаутського руху, розказав про подорожі та навчання скаутів. Молодь
міста з цікавістю слухала розповіді, прийняла активну участь у
розважаннях, які запропонували кошові КСЄ. Також після зустрічі з
молоддю кошові завітали до чудотворної ікони «Розп’яття Ісуса Христа».
Їх зустрів о. Андрій, який розповів історію церкви Успіння Пресвятої
Богородиці та історію чудесного відновлення ікони. Вони мали
можливість просити у Розп’ятого Ісуса Божих ласк.
Джерело: http://www.hlynyany.org/
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. 

Ми, християни, кожного вівторка
зберігаємо строгий піст у намірення
випросити у Бога миру.
Також щодня о 21.00 у кожній домівці
молимось за Україну.

ДИТЯЧА СТОРІНКА
ГОЛОВОЛОМКА
Попересувай стовпчики (по
вертикалі) так, щоб всі вони
були на одному рівні, і тоді у
горизонтальних рядках
прочитай вираз.
ВІРШИК
Якщо правильно впишеш голосні з прямокутника 2 поміж
приголосними такого ж кольору з прямокутника 1, то зможеш прочитати
уривок віршика.

.

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

Дні духовної віднови

27-29 березня у нас на парохії проходили реколекції, євангельський
курс «Нове життя». До нас приїхали сестри-монахині Вероніка і
Климентія та о. Роман Кисіля (організатора курсу, настоятеля храму
Димитрія Солунського с. Ремезівці) на запрошення отця Миколая
Стронянського.
Я вперше брала участь в таких реколекціях. Радість, сміх, сльози…все
злилося в одне. Нема таких слів, щоб описати, що відчуває людина, коли
до її серця торкається слово Боже. Я це відчула. Стільки нового, стільки
світлого і чистого торкнулося моєї душі. Правильно складений розклад
курсу занурював мене у все нові і нові відчуття. Спочатку я дізналася, як
сильно Бог любить саме мене, я отримала лист з вічності від нашого
небесного Батька, це найкращий лист, який я отримувала у своєму житті.
Пізніше, я дізналася глибше про гріх, стільки нового, незвіданого. Щира
дяка організаторам за просвітлення моєї душі. Я відчувала Духа Святого
між нами, до якого ми молилися, ми пробачали нашим кривдникам, отці
молилися над кожним в його наміренні. Сила Божої любові огорнула весь
зал Наука, молитви, анімації, пісні в музичному супроводі, все гармонійно
поєднано між собою. Впевнена, що кожний учасник реколекцій, як і я,
повернувся додому інший. Кожен поніс у свої домівки іскорку Божої
любові, надію на Його безмежне батьківське милосердя і віру у своє
майбуття. Бо ніщо так не змінює людину, як присутність Господа, а ми
його діти, відчули цю живу присутність, про це свідчить велика кількість
бажаючих приступити до тайни сповіді.
Не дивлячись на те, що учасники реколекцій були люди різного віку,
всім було весело і затишно. Бо де є Бог, там смутку немає. Я почувалася
тією загубленою овечкою, яку віднайшов наш добрий Пастор. Бажаю
кожному бути тією віднайденою овечкою, щоб у наших серцях
запанували спокій, мир і взаємна любов.
Велика подяка всім, хто брав участь в організації цих реколекцій, за те
світло любові, яке вони привезли з собою і поділилися з нами. Нехай це
світло горить в наших серцях на славу Божу.
Ложовська Леся

Радимо подивитись

«Цирк Метеликів» з Ніком Вуйчічем.
Оригінальна назва: The Butterfly Circus
(короткометражний фільм 2009 р.).
Сюжет: У розпал Великої Депресії, шоумен і
власник невеликого цирку, гастролює зі своєю
трупою по зруйнованій американської провінції,
радуючи і піднімаючи настрій простих людей
в цей важкий час. Під час своєї подорожі, він
відвідує ярмарковий балаган, де виявляє людину
без кінцівок, яку там експлуатують в якості
живого експоната шоу-виродків. В результаті ця
людина стає частиною мандрівної трупи
циркових артистів. Пізніше, за допомогою своїх
нових друзів, він знаходить віру в себе, і робить
те, про що раніше не смів навіть мріяти …

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ
ЧИНИ СВЯТИХ ТАЇНСТВ (продовження)
Святе таїнство Хрещення. Священик звертається лицем до дитини,
помазує їй навхрест чоло, груди, вуха, плечі, руки, ноги і при кожнім помазанні
вимовляє слова молитов, які висловлюють сенс кожного помазання.
Коли священик помазав усе тіло дитини, тоді бере дитину на руки і тричі
занурює в воду, вимовляючи слова:
«Хрещається раб Божий (раба Божа) (ім’я) во ім’я Отця, амінь; і
Сина, амінь; і Святого Духа, амінь».
Де є звичай, священик не занурює дитину в воду, а тільки тричі поливає
голову дитини. У цей момент, який є найголовнішим у таїнстві Хрещення,
хрещеник чи хрещениця очищається від первородного гріха та стає Божою
дитиною з правом на вічне життя в небі.
Після цього священик умиває руки, одягає охрещеного в білу одежу, т. зв.
крижмо на знак чистоти його душі проказуючи молитву, дає охрещеному і
кумам засвічені свічки, як символ того, що новоохрещений повинен тепер
світити всім людям світлом добрих діл і унаслідувати небесне царство по
смерті. Далі священик закладає охрещеному хрест на знак того, що він
християнин і спасеться вірою в розп’ятого на хресті Ісуса Христа.
Куми (хресні батьки-матері), - це богоугодні люди, чоловік і жінка, які
відзначаються чесним, богомольним життям. Їх завданням є на випадок
потреби допомагати у вихованні дитини у дусі Христової віри й оберігати від
злих впливів.
У старовину був тільки один кум - для хлопця чоловік, для дівчини-жінка.
Пізніше увійшов звичай, що кумом був диякон, а кумою-дияконеса.
Коли дитина хвора, тоді треба хрестити її зараз по народженні, доки ще
жива. У небезпеці смерті треба хрестити у скороченій формі. У Требнику це –
«Чин святого Хрещення і святого Миропомазання скорочено».
Тайну хрещення, як правило, уділяє священик. Диякон і світська людина
може уділяти її тільки в небезпеці смерті. У таких випадках занурюють дитину
тричі в воду, а де є звичай, тричі поливають голову дитини водою і вимовляють
слова:
«Хрещається раб Божий (раба Божа) (ім’я) во ім’я Отця, і Сина, і
святого Духа».
Світські можуть хрестити водою чистою, не посвяченою, однак, свідомо
нічого не домішуючи туди. Коли дитина виздоровіє, тоді священик доповнює
Хрещення в церкві урочисто молитвами, які не були при хрещенні відмовлені.
Молитва породіллі по 40 днях. Уцерковнення.
У сороковий день по народженні приносять дитину до церкви, щоби її
«уцерковнити». Дитину приносить мама. Священик читає в притворі молитву
над мамою, в якій просить Бога, щоб учинив її достойною увійти в храм і
приступити до святого Причастя, а коли дитина жива, щоб ту дитину
благословив ростом, освятив і враз з батьком-матір’ю настановив на всяке
благо угодне діло.
Коли дитина нежива, тоді священик читає молитву тільки ту, що відноситься
до мами, а опускаючи ту, де мова йде про дитину. Чин уцерковлення – це
продовження молитов над мамою дитини. Дитину можна уцерковнити тільки
тоді, коли вона охрещена.
Друге святе таїнство - Миропомазання
Друге святе таїнство, себто миропомазання, уділяється в нашому обряді
зараз після чину хрещення, коли на хрещеного буває наложена одежа. Таїнство
Миропомазання кріпить душевні сили дитини, щоб упродовж свого життя була
сильна духовно у вірі і всіма своїми силами духа обороняла правди Христової
науки. Миром помазувати може тільки священик і єпископ, а в латинській

Церкві тільки єпископ. Святе миро складається з тридцяти різних
складників. Усі ті олійки, квіти, корінці та соки упродовж кількох годин
митрополит переварює на легкому вогні, аж доки вони не утворять
однорідну запашну масу, символізуючи благодатні дари Святого Духа.
Приготування зілля, трав, олійок та пахучих корінців починається з
середохрестя, а варіння – понеділок Страсного тижня. Митрополит готує
посуд, що в ньому буде варитися святе миро, вкладає в нього
приготовлене пахуче зілля, олійки, вино і все, що належить до варіння.
Освячує усе те молитвами, кадилом і свяченою водою, підпалює
власноручно під посудиною вогонь, а священики в повному облаченні
весь час читають над варивом Євангеліє, диякони, також в облаченні,
вимішують. У Велику середу вогонь гасять, вкладають до посудини з
варивом ті аромати, що не були призначені до варива. Священики
вливають зготовлене миро до 12 посудин, оскільки було 12 апостолів.
Наповнені посудини запечатують митрополичою печаткою, й вони стоять
аж до Великого четверга. Ті посудини переносять у супроводі процесії
урочисто до собору і виставляють на святий престол.
Освячення мира відбувається величаво. По Святій Літургії
священнослужителі відносять освячене миро в мирохранильницю і там
вливають у кожну посудину відповідну кількість мира та розсилають
єпископам, а єпископи- своїм священикам.
Святе миро вживається при миропомазанні охрещеного, при
посвяченні нового Божого храму, посвяченні антимінсів і при урочистім
коронуванні королів. Миро повинно бути збережене в срібних або
алебастрових чи кришталевих посудинах у церквах на престолах. Для
вжитку святе миро відливають у відповідну, також срібну або кришталеву
посудину, мирницю. Разом із мирницею ставлять і посуд з єлеєм, ножиці і
губку або вату. Щоби можна було легко розрізнити , в котрій посудині
стоїть миро, а в котрій - олива, практично треба мати різні посудини на
миро та єлей.
Церковний устав приписує, щоб таїнство Миропомазання уділювати
зараз по хрещенні. Тільки у двох випадках можна уділювати тайну
миропомазання: 1) коли іновірні приступають до нашої Церкви в
дорослому віці від інших християнських церков, де вони були вже
давніше охрещені і не були ще миропомазані, і 2) коли коронується
королів, і тоді їх єпископ помазує святим миром. Через миропомазання
християнин стає немов воїном, борцем Христа.

Петро Черемський «Основні поняття Літургіки»

Паломники у нашому містечку.

Протягом березня до Глинян навідались паломники з різних
місцевостей: Тернополя, Стрия, міста Калуш Івано-Франкіської області, зі
Зборівського коледжу (викладачі, студенти і працівники), Чорткова,
Львова, Ужгорода (Закарпатської області), Золочівської НКВ «Школа
радості». Усі вони відвідали чудотворний образ розп’яття Ісуса Христа у
церкві Успіння Пресвятої Богородиці а також храм Святого Миколая
Чудотворця. Молились як і за власні потреби, так і за мир і спокій в
Україні.

ВАРТО ПРОЧИТАТИ
5 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим)

Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був вступом Його на шлях хресних
страждань. Про цю подію розповідають у своїх Євангеліях всі чотири
євангелісти (див. Мт. 21,1-11; Мк. 11,1-11; Лк. 19,29-44: Ів. 12,12-19).
Виконуючи пророцтва Старого Завіту (див. Зах. 9,9), Христос урочистим
чином в’їжджав в Єрусалим, але не як Цар земний або переможець у війні, а
як Цар, Царство Якого не від світу цього (Ін. 18,36) як Переможець гріха і
смерті.
З тих, які тоді перебували на вулицях Єрусалиму тільки один Христос знав,
що замість земного царства Він приносить людині Царство Небесне, замість
позбавлення від земного рабства Він звільняє людину від рабства набагато
гіршого - від рабства гріха. Він Один знав, що шлях, усіяний нині пальмовими
гілками, веде до Хреста і Голгофи. Це царське прославляння Христа перед
Його смертю. Церква згадує для свідчення, що страждання Спасителя були
добровільними.

Благовіщення

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значенням
християнське свято після Великодня і Різдва Христового.
В основі свята – «блага вість» архангела Гавриїла Діві Марії (звідси і
Благовіщення) про народження у неї божественного немовляти, Спасителя
роду людського.
Після того, як Марія була заручена з Йосифом, з'явився до неї архангел
Гавриїл і сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою» (Лк. 1, 28); «Зачнеш
у лоні і породиш сина і назвеш його Ісус. Він буде великий і Сином
Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, батька його,
і царюватиме над домом Якова повіки та й царству його не буде кінця». Марія
ж сказала: «Як же це станеться, коли я мужа не знаю». Відповів архангел:
«Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього окриє тебе, – тим-то й Святе,
що народиться, назветься – Син Божий. У Бога нема неможливого». І сказала
Марія: «Я раба Господня, нехай буде мені по твоєму слові» (Лк. 1, 31-38).
Крайній час, з яким збігається Благовіщення, – четвер 3-го тижня Великого
посту та середа Пасхального тижня (за Юліанським календарем). Відповідно
до значення цього дня, церковне святкування Благовіщення не скасовується,
навіть якщо свято припадає на Великдень; піст у цей день послаблюється.

12 квітня – Христове Воскресіння!
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» - Чуємо ми в цей день.
Воскресіння є тріумфальною та славною перемогою для кожного
віруючого. Згідно з Писанням, Ісус Христос помер, був похований і воскрес на
третій день. І Він прийде знову! Померлі в Христі повстануть, а ті, що
залишилися живими під час Його пришестя, будуть умить змінені та
отримають нові, славні тіла (1 Солунянам 4:13–18).
Чому воскресіння Ісуса Христа важливе для спасіння? Воно демонструє, що
Бог прийняв жертву Ісуса за нас. Воно доводить, що Бог має владу підняти нас
із мертвих. Воно гарантує, що віруючі в Христа не залишаться в могилах, а
будуть відроджені для вічного життя. Це – наша благословенна надія!
Зі святом Вас і Ваші родини!
Джерело: http://www.gotquestions.org/

