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Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю Вас з
радістю Христового Воскресіння!
«О Пасхо, визволення від скорбот! Нині бо з гробу,
наче зо світлиці, засіяв Христос, жінок же радістю
наповнив…»(з Пасхальної Утрені). Ці слова дають
нам надію на те, що будь-які скорботи і
розчарування неодмінно переміняться у радість.
Несімо цю вістку прикладом свого життя туди, де
люблять і ненавидять, де ве с еляться і
сумують.Воскресіння – це свобода і перемога над
гріховними пристрастями, над привя'заністю до
марнот цього світу, над гнівом, брехнею,
жорстокістю та війною у будь-якому прояві, бо
Господь – це Дорога правди, яку Він розпочав у
бідній стаєнці і через хресну смерть завершив
тріумфом Воскресіння. Не чекаймо, коли коли світ
стане добрішим до нас. Змінюймо світ у собі через праведне життя у Господі, бо справжня радість
приходить до людини через добрі вчинки, через співчуття і милосердя до ближнього. Лише тоді
воскресатиме Ісус у наших серцях і відбуватиметься чудо духовної переміни, лише тоді поламаються усі
ворожі замисли і наша Батьківщина Україна воскресне з вогню, попелу і крові.
«Хай ніхто не залишиться поза радістю», - каже св. Іван Золотоустий. Нехай Милосердний Ісус за
молитвами Богородиці підніме кожну людську душу з гріховного упадку, поблагословить злагодою,
миром та любов'ю.
« Воскресіння день! Просвітімся торжеством і одні одних обнімімо та скажімо: Браття! І тим, що
ненавидять нас, простім все з воскресінням..!»

Христос воскрес!
Соборування у
Страдчі
с.2

Потрібно відкидати
забобони і вірити в
Бога
с.2-4

о.Іван Колтун
Історія святкування
Христового Воскресіння
с.5-7
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Соборування у Страдчі
Чотирнадцятого березня, в суботу, у Страдчі
відбувся Чин Соборування. Кожен прибув сюди у
духовній та фізичній потребі, кожен у міру своєї

духовної досконалості відкрив серце, але, без
сумніву, усіх привела надія і уповання на Господа,
віра у те, що Він - єдиний цілитель і порадник у
наших терпіннях і негараздах, бо «…не вдалися до
чужого бога».
Власне Соборування розпочалося після Літургії.
Під час його здійснення було сім читань з Апостола
та Євангелії, сім молитов на оздоровлення душі та
тіла, у яких говориться про покаяння та про
необхідність уповати на Боже Милосердя.
Отець Іван Колтун, настоятель храму Успіння
пре святої Богородиці, наголо сив, що Чин
Соборування має особливу вартість для людських

душ та тіл. Він закликав молитися з вірою за своє
одужання, але просити Бога, перш за все, щоб
здійснилася Його воля щодо нас: «Якщо Господь
захоче людину зцілити, то Він вчинить це чудо.
Якщо ж зцілення буде перешкодою до спасіння
душі, то ми повинні змиритися з Його волею і гідно
з н о с и т и т е р п і н н я . Коже н д от и к Б ож и й –

оздоровлення чи немочі – маємо переживати на
славу Божу! Недуга може бути і для духовної користі
християнина». А також отець закликав до прощення
та покаяння, які є першим кроком на шляху до Бога.
Опрацювала матеріал
Леся Коваль

Потрібно відкидати забобони і
вірити в Бога
«Коли люди перестають вірити в Бога, вони
починають вірити в усе інше» (англійський
письменник-християнин Г. К. Че стертон).
Віра у забобони, на жаль, стала невід'ємною рисою
майже кожного українця. Зустрічаються люди, які

запевняють, що вони — християни, але вірять і в
забобони. Але чи можна одночасно вірити у Бога і в
забобони чи прикмети? Віра у забобони з
християнством нічого спільного не має. Істинний
християнин не повинен вірити в забобони чи
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прикмети, бо через віру ми себе вручаємо тому, у
кого віримо. У даному випадку — темним силам
через забобони. Вони відводять нас від істинної
віри. Тобто, цим ми поклоняємося і вручаємо свою
долю якимсь нечистим силам, а не Богові. Це
лишилося нам від язичництва. З приходом
християнства на наші землі ця практика, на жаль, не
викоренилась до кінця і можна бачити, як багато
християн зберігають цю язичницьку традицію в
ХХІ столітті.

Чи є хтось, хто б не чув забобонів щодо весілля чи
похорону? Чи є такі, котрі, одружуючись, не
зіткнулися з цілим переліком речей, які треба чи не
можна робити? Ніякі повір′я не працюють, якщо у
них не віриш.
Забобони часто з’являються у доленосних митях
нашого життя. Священослужителі усіх конфесій
віками намагаються викорінити забобони, пов’язані
з весіллям чи похороном. Часто люди самі не
знають, для чого виконують той чи інший забобон,
обмежуючись відповіддю «так треба» або «так
робили мої батьки». Підхід самих християн часами
дивує, «віра вірою, але додаткові ритуали не
завадать, а то й допоможуть». Але це є оманою,
оскільки вірячи й виконуючи забобонні ритуали, ми
тим самим визнаємо, що не віримо в Бога, який є
володарем нашого життя, не цілковито уповаємо на
Нього, вдаючись до додаткових оберегів, тим самим
відкидаючи Його опіку над нами.
Святе Письмо однозначно негативно
висловлюється про забобони. Бог уже в Старому
Завіті намагався відгородити людину від цього
марновірства. Перед вступом євреїв в обітовану
землю, Мойсей, від імені Господа, дає своєму
народові таку заповідь: «Коли будеш входити до
краю, що дає тобі Господь, Бог твій, то не навчися
чинити такого, як гидота цих народів. Нехай не
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знайдеться між тобою такий, хто переводить свого
сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить
ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по
птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто
викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає
померлих» (Втор. 18, 9-11).
У книзі Виходу читаємо: «Не робитимеш собі
ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що
вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що
попід землею, в водах. Не падатимеш перед ними
ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій»
(20, 4-5). А в книзі Левіт сказано: «Не робіть собі
кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів не ставте собі,
ні каменя з образами нехай не буде у вашій землі,
щоб перед ними падати ниць, бо я — Господь, Бог
ваш» (26, 1).
У Новому Завіті апостоли показують нам приклад
ставлення до забобонів. Апостол Павло вражає
Елімаса (волхва) сліпотою (див. Ді. 13, 6-12). У
Филипах Павло виганяє злого духа зі служниці,
котра займалася віщуванням (Ді. 16, 16-28).
Апостол Павло, до речі, докоряв деяким з християн,
нагадуючи їм їхнє життя в язичництві: «Але тоді, не
знавши Бога, ви служили богам, які по суті не є боги.
Тепер же, пізнавши Бога, або, краще, одержавши
пізнання від Бога, навіщо повертаєтеся знову до
немічних та вбогих стихій і хочете ще знову себе
поневолити їм? Ви спостерігаєте дні, місяці, пори і
роки. Боюся за вас, чи не дармо я трудився у вас?..»
(Гал. 4, 8-11).
У Катехизмі Католицької Церкви (п. 2111)
знаходимо таке твердження:

«Забобони є відхиленням від релігійного почуття і
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практик, які воно передбачає. Вони можуть також
стосуватися культу, який ми віддаємо правдивому
Богові, наприклад, коли приписується якесь магічне
значення деяким практикам, навіть законним і
необхідним. Пов'язувати успішність молитов або
сакраментальних знаків лише з їхнім матеріальним
порядком без внутрішніх настроїв, яких вони
вимагають, - означає впасти в забобони (Пор. Мт. 32,
16-22).»
Святі Отці Церкви називали забобони
«диявольською гординею». Святитель Йоан
Золотоустий говорить: «Хто вiрує у прикмети, той
мислить справами сатанинськими, бо не якiсь речi
приносять нам нещастя, а грiховне життя. Як тiльки
народиться дитина, скiльки можна побачити речей,
вартих висмiювання. Чи то ляльки, чи червона
нитка, шпилька, тодi як нiчого iншого не слiд
покладати на немовля, крiм Животворчого Хреста».
Хто вірить у забобони, той забуває, що долею кожної
людини у всіх справах керує не заячий хвіст чи
кінська підкова або чорний кіт, а Боже Провидіння.
В одній парафії жила забобонна жінка, яка
смертельно захворіла. Коли прийшов до неї
священик зі св. Тайнами, тоді якраз почала кувати
зозуля. Хвора, почувши голос зозулі, не хотіла
прийняти св. Тайн, кажучи: «Зозуля закувала мені
дванадцять разів, отож я житиму ще дванадцять
літ». І померла без св. Тайн.
Хто вірить у забобони, той показує, що він не знає
правд св. віри та що в нього дуже слабка віра або
взагалі її немає. Одна християнська засада каже:
«Хто не вірить в одного Бога, буде вірити в десять
богів». Кращий шлях до подолання забобонів – це
ознайомлення з церковним віровченням, зростання
у християнській свідомості та налагодження
здорового церковного життя. Саме до цього
закликає нас Святе Писання: «... ідіть, і навчайте всі
народи ...» (Мт. 28, 19).
Церква забороняє будь-які вірування. Усі конфесії
християнської релігії відкидають забобони і навіть
засуджують тих, хто в них вірить. У заповiдях Божих
сказано: "Я є Господь Бог твiй, i нехай не буде в тебе
iнших богiв крiм мене». Потрібно вiрити в силу
Божої благодатi, а не вiрити у тi забобони, що щось
там впало, щось загасилося… Люди повиннi самi
докладати зусиль для того, щоб у сiм'ї все було
гаразд, щоб добре жилося. А Бог, бачачи добрi
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людськi намiри, буде допомагати.
Підсумовуючи про сказане вище, слід пам’ятати, що
бути християнином і вірити в забобони - речі
несумісні, які взаємозаперечують одна одну. Через
отакі непрямі засоби диявол нас і відводить від
істинної віри. Не можна розглядати забобон як щось
пусте і нешкідливе. Це сатана користується ними,
аби затягнути людей під свою владу. Не потрібно
боятися численних забобонів у повсякденному
житті — на весіллі, під час хрестин, вагітності…
Якщо ви не будете вірити в усі ці численні прикмети,
то жити вам буде легше. Тоді у вашій душі
звільниться більше місця для Бога. Тому нам треба
бути вірними лише Його Слову і Церкві, настанови й
ритуали якої є єдиними необхідними та дійсними у
житті. Потрібно відкидати забобони і вірити у Бога.
Викорінюймо забобони з-поміж нас, наших родин,
друзів, близьких. Очищуймо нашу віру від різних
нашарувань, які мають на меті віддалити нас від
Бога. Нехай слова св. Івана Богослова будуть нам
запорукою у нашому щоденному духовному житті:
«Дітоньки, бережіться від ідолів!...» (І Ів.5, 21).
Використані ресурси:
http://www.dubnougcc.org.ua/index.php/dukhovnaskarbnichka/32-10-bozhykh-zapovidey/152-prozabobony-vorozhinnya-i-viru-v-sny
http://ditky.in.ua/hrystyjanska-etyka/502zapovid1.html
http://exo.in.ua/?page=new&id=18086
http://www.truechristianity.info/ua/ask_priest_of_ugcc
_commemoration.php
Гусак Марта
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Історія святкування Христового
Воскресіння
Воскресіння Христове – найбільше християнське
свято, яке в особливий спосіб закликає нас до
радості з приводу перемоги Божого Сина над
смертю, добра над злом. У Во скре сінні

підтверджується ще одна істина – існує життя після
смерті, що і є головним змістом як самого
святкування так і християнства загалом. Цей

урочистий Празник закликає всіх вірних ще раз
пережити воскресіння Ісуса Христа, яке відулося
близько двох тисяч років тому. Впродовж цього часу
формувалося розуміння цього свята та його
святкування.
Слово «пасха» походить із єврейського «пейсах», що
означає «перехід». У Старому Завіті розповідається
про перехід Господнього ангела, який одної ночі
вбив усіх єгипетських первістків, коли фараон не
хотів відпустити ізраїльський народ. Коли ж цей
ангел проходив повз доми ізраїльтян, одвірки яких
були помазані кров'ю однорічного ягняти, то не
завдав жодної шкоди.
А п о с тол и й п е р ш і х р и с т и я н и с вя т ку ва л и
християнську Пасху в один день із євреями.
Спочатку це свято не було радісним, а навпаки –
днем смутку і посту, оскільки для перших християн
це була річниця Христових мук і смерті. Лише з II
століття разом із хресною Пасхою починає також
входити в практику і радісна Пасха на честь
Христового Воскресіння, яку святкували наступної
неділі після єврейської Пасхи. У зв'язку з подвійним
святкуванням хресної і воскресної Пасхи між
християнами почалася тривала і завзята суперечка
про сам день святкування Пасхи. Також почав
змінюватися погляд і на саме свято.
Дату святкування Великодня врегулював Перший
Вселенський Собор в Нікеї 325 року. До цього в
різних помісних Церквах святкували Великдень у
різні дні. Були й такі, що досі святкували Великдень
разом із євреями. Тож Нікейський собор постановив,
що не дозволено християнам святкувати Великдень,
коли євреї святкують Пейсах. Дата Великодня має
випадати на першу неділю після першого весняного
повного місяця, яка наступає після весняного
рівнодення. Якщо станеться так, що на цю неділю
припаде й єврейська Пасха, то святкування
Великодня переноситься на наступну неділю.
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Також було постановлено, що для того щоб
уникнути помилки при визначенні Великодньої
неділі, єпископ Олександрії щороку повинен
повідомляти дату Великодня заздалегідь.
Наприкінці IV сторіччя щорічні послання
Олександрійських єпископів, було замінено
Пасхалією, яка охоплювала багато років. Перша
така Пасхалія була оголошена в 388 році
патріархом Тимофієм Олександрійським. В 436
році Пасхалія була видана вже на 95 років наперед
(з 436 по 531 роки) одним із його наступників -

святим Кирилом Олександрійським.
У IV-V ст. святкування Пасхи триває не один день,
а цілий тиждень, який називають «світлим
тижнем» на відміну від тижня перед Великоднем
— «Великого» або «Страсного» тижня. У збірнику
церковних законів під назвою Апостольські
постанови, які були написані в Сирії близько 380
року про Світлий тиждень сказано так: «Увесь
великий і наступний після нього тиждень хай
слуги не працюють, бо той — це тиждень мук, а
цей — це тиждень Воскресіння, і треба слухати
наук» (VIII, 33). Імператор Теодосій Великий (†
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395) скасував під час Світлого тижня ведення
судових розправ, а імператор Теодосій Молодший
(† 450) заборонив театральні й циркові вистави під
час усього Світлого тижня. В Єрусалимі найбільш
урочистими були перші три дні Пасхи, що Східна
Церква практикує і сьогодні.
Від 1582 року Церкви Західної та Східної традиції
святкують Великдень за різними календарями.
Право славна та Греко-Католицька Церкви
дотримуються юліанського календаря. Відповідно
до нього складаються і Пасхалії. Римо-Католицька
Церква 1582 року перейшла на
новий календар, запроваджений
Папою Григорієм XIII і відомий
під назвою «Григоріанський»
або «нового стилю».
У зв'язку з цим було
запроваджено й нову Пасхалію.
За Григоріанським календарем
весна починається на
тринадцять днів раніше, ніж за
Юліанським, внаслідок чого
виникає різниця у дат ах
святкування Великодня. Також
трапляється, що в Католицькій
Церкві Великдень припадає
разом із єврейською Пасхою, а
іноді — навіть і скоріше від неї.
Разом із католиками святкують
Великдень за новою Пасхалією і
західні протестанти.
Трапляється й таке, що усі
християни святкують
Великдень разом.
Воскресні торжества починаються обходом
довкола церкви під супровід дзвонів. Цей обхід є
символом ходу вранці жінок-мироносиць до
Го с п од н ь о го г р о бу. П і с л я о бход у п е р ед
зачиненими дверима церкви, наче перед
запечат аним Божим гробом, починається
Воскресна Утреня. Тут перший раз чуємо радісне:
«Христос воскрес із мертвих!» І при співі тієї ж
пісні священик хрестом відчиняє двері храму на
знак, що Христова смерть відчинила нам двері до
неба. Великодній привіт «Христос воскрес!»

Страдч.
пригадує всім вірним цю зустріч жінок мироносиць
із ангелом.
Святу Літургію в день Пасхи служать дуже
урочисто. У Євангелії того дня сказано про
Христову божественність, бо якраз Христове
Воскресіння є найкращим доказом Його божества.
Коли є більше священиків, то Євангеліє читають
кількома мовами, зазвичай єврейською, грецькою і
латинською , бо тими мовами був напис на хресті
Ісуса, а також і рідною мовою. Читання Євангелія
різними мовами означає, що Христова наука
проголошується всіма мовами та поміж усіма
народами. Коли припиняють читати Євангеліє,
чути звук дзвонів, що є символом проголошення
Христового благовістя всьому створінню.
Упродовж цілого Світлого тижня двері в іконостасі
залишаються увесь час відчиненими на знак того,
що Христос своїм Воскресінням відчинив нам
д в е р і Б ожо го Ц а р с т ва , я к ц е с п і ва є м о в
пасхальному каноні: «... Отворив Ти нам райські
двері» (Шоста пісня).
У д е н ь П а с х и н а Л і т у р г і ї в і д бу в а є т ь с я
благословення артоса. Артос з грецької означає
«хліб» — символ хліба вічного життя Господа
нашого Ісуса Христа. Артос впродовж усього
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Світлого тижня стоїть на престолі або на тетраподі.
У Світлу суботу після спеціальної молитви його
роздроблюють і роздають вірним у Томину неділю.
У період П'ятидесятниці, а саме від Пасхи аж до
Зіслання Святого Духа, на знак воскресної радості
не робимо поклонів та не стаємо на коліна.
На Великдень також благословляють їжу, яку
приносять зі собою вірні. Неодмінним атрибутом
великоднього кошика є Пасха... У час Світлого
тижня вірні так само відвідують могили своїх
рідних та близьких. Склалася традиція також під
час святкування Великодня водити гаївки, що часто
відбувається на церковних подвір'ях.
«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував», —
голосить тропар Пасхи, закликаючи усіх радіти та
славити Христа.
Отож, радіймо і веселімося, бо Христос подолав
смерть і запрошує нас до оновленого життя вже тут
на землі та у вічній радості в небі!
Матеріал підготувала
с. Рафаїла Чучман, Дочки МБНП

«Біла» брехня - послуга чи
виправдання?
Ус е н а ш е ж и т т я п о д і л е н е м і ж д в о м а
антагоністичними полюсами – правда і брехня. Ці
полюси настільки взаємопроникають у наше
існування, що дуже часто нам уже важко знайти
істину, розпізнати її та керуватися нею.
Із телевізійного ящика нас запевняють про
стовідсотковий виграш у наступній лотереї,
підліток замовчує усю правду перед батьками про
те, як він напередодні провів вечір із друзями,
чоловік обманює свою другу половинку щодо
сімейного бюджету та сімейних витрат, і цю низку
суцільної брехні можна продовжувати до

безкінечності. А як же щодо найбільш брехливих
відповідей на запитання про наші справи? Що ми
найчастіше відповідаємо? – «Все нормально!»,
боячись відкритися перед іншою особою. На
другому місці за результатами статистики вченихпсихологів із Університету Вірджинія є вираз
«Радий тебе бачити!», сказаний із ввічливості та
традиційності. Компліменти «Тобі пасує…» і
«Чудово сьогодні виглядаєш!» займають третє та
четверте місця відповідно. Брехня, як би це
трагічно не звучало, стала важливою частиною
нашого життя. Але чому ж нам так важко говорити
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правду? Невже солодка брехня принос
Люди брешуть із багатьох причин. Психологи
виділили п'ять найбільш розповсюджених
спонукань, які заставляють людину відвертатися
від правди на користь обману:

1.
Найкращий захист. Ця причина брехні
виникає тоді, коли обманщику загрожує покарання
чи звільнення і, таким чином, він захищає себе
різними способами, у тому числі й брехнею. Саме
ця причина спонукає дітей ховати щоденники,
обгортки від цукерок та побиті вазони.
2.
Так спокійніше. Ця причина полягає у тому,
що людина боїться правди і саме тому вона
розпочинає свою дорогу брехні. Проте ця причина
м оже п р и з ве с т и д о ф ат а л ь н и х н а с л і д к і в
викривлення реальності.
3.
Соціальне замовлення. Це брехня, яка
посилено популяризується серед продавців та
юристів. Саме завдяки їй на наших прилавках
з'являються погані продукти. Не зважаючи на те,
що з раннього дитинства нас вчать, що брехня є
злом, все-таки у деяких випадках саме ж
суспільство підтримує цю брехню.
4.
«Біла брехня». Це підвид брехні, яка нібито
сказана для того, щоб когось не образити.
Наприклад, ми часто нахвалюємо страви під час
відвідин своїх знайомих навіть тоді, коли вони нам
зовсім не до смаку , щоб не образити господиню,

Нерушима Стіна
2013 р.Б.
Нерушима Стіна
2015 р.Б.

яка їх приготувала. От і доводиться споживати
недосмажене м'ясо та недосолену рибу.
5.
Спритність рук. Цей підвид характерний
для тих людей, для яких брехня стала засобом
існування. Мабуть, у кожного із нас є серед друзів
патологічні брехуни, яким уже ніхто не вірить,
проте вони не можуть припинити свою брехню.ить
більші плоди, аніж гірка правда?
Наведемо ще кілька результатів із дослідження
американських психологів із Університету
Вірджинія. Отож, вони з'ясували, що значна
частина людства говорить неправду два рази на
день – це ж частіше, ніж деякі чистять зуби. Брехня
становить аж п'яту частину наших повсякденних
та побутових розмов. А якщо ж усіх наших
співбесідників прийняти за сто відсотків, то ми
говоримо брехливі речі кожному третьому
слухачеві. Такі результати насправді вражають та
заставляють задуматися, якою дорогою ми
крокуємо. Невже людське існування не можна
уявити без брехні?
Еволюція брехні продовжується невпинно і наше
завдання якось цьому запобігти. Свою увагу я хотів
би зосередити на т. зв. «білій брехні». Адже часто
люди аргументують брехню вживають фразами:
«так буде краще», «це нікому не зашкодить». Отож,
чи справді існує брехня, яка приносить користь?

Чи це просто придуманий термін тими ж
брехунами задля оправдання своїх злочинних
діянь?
У Святому Письмі брехня завжди виступає як зло,
яке шкодить самому ж брехуну (історія Авраама і
Сари-сестри, обман диявола у Едемському Саду,
брехня Каїна і т.д.). Одна із заповідей, даних Богом
на Синаї через Мойсея усьому народові, твердить:

Страдч.
«Не свідчи ложно на ближнього твого» (Вих. 20:217, Втор. 5:6-21). А Ісус Христос у Новому Завіті
говорить, що «батьком брехні» є сам диявол. З цієї
логіки випливає, що кожен, хто говорить неправду,
може назвати себе сином диявола на противагу
дитини Божої. Апостол Павло також додає щодо
цього запитання: «Не кажіть неправди одне
одному…» (Кол. 3:9). Тому з цих слів ми можемо
зробити тільки один висновок щодо істинного
християнина: брехня є чужою для послідовника
Христа.
А як же ж вчинити із «білою» брехнею, «солодкою»
брехнею? Будь-яка людина у своєму житті прагне
істини. Ми боїмося бути обманутими, хочемо у
всіх обставинах володіти якнайповнішою
інформацією, зрештою, будуємо свої плани на
певних сподіваннях. А тепер уявімо собі, що хтось
вирішив за нас, чи ми маємо знати правду і нібито
задля нашого добра збрехав або ж утаїв частину
правди. Спочатку це може не викликати у нас
жодних підозр і ми, сповнені надій та мрійливості,
розпочнемо побудову своїх планів, вчинків та діянь
на хиткому грунті, на невірному грунті. І тут
несподівано перед нами відкривається правдива
панорама і ми осягаємо своїм розумом істину про
те, що усі наші життєві сподівання побудовані на
фундаменті брехні і причиною цього є певна особа,
яка хотіла для нас добра й саме тому сказала
неправду. Сумніваюся, що багато з нас зберегло б
довіру до цієї особи.
«Біла брехня» може стати сильним психологічним
ударом для кожного із нас. Адже недовіра це не
єдиний наслідок. Разом із нею часто закрадається
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розчарування та розпач. Якою б гіркою не була
правда, ми завжди воліємо знати її. І це природньо,
тому що людську істоту завжди лякало щось, що є
незнаним, таємничим, укритим від нас. Вартує
тільки згадати страх перед темрявою, який доволі
поширений.
Ще одним доказом на користь правди може стати
почуття дискомфорту, яке ми відчуваємо самі в той
час, коли когось обманюємо. Наша совість як
внутрішній чинник справедливо сті готова
роздерти нас із середини задля того, щоб істина
вийшла назовні. А як же щодо невпорядкованої
поведінки наших жестів та міміки під час брехні?
Це ж ціле наше тіло, яке є розумним, виступає з
нами у двобій заради істини.
Можливо, серед читачів знайдуться такі люди, які
захочуть мені заперечити. Проте я закликаю
кожного із вас заглянути у глибину своєї душі,
відшукати голос Бога, який присутній у кожного і
продовжує промовляти, незважаючи на наше
ігнорування. Адже цей голос ніколи не говорить
неправди і є істинним мірилом справедливості. А
для усіх нас нехай не стане довгою зупинка на
роздоріжжі вибору між солодкою брехнею та
гіркою правдою, адже кожна людина заслуговує на
те, щоб знати істину. Тому вибір завжди
залишається за тобою: сказати брехливу репліку
для того, щоб не образити чи донести зерно істини,
зважаючи на право кожної людини?

бр. Вихор Іван

Жертовність. Руйнуючи байдужість
та егоїзм…
Що ми найчастіше переживаємо, думаючи про
смерть? Мабуть, у більшості з нас вона асоціюється із
такими негативними поняттями як втрата, розлука,
біль, кінець життя. Та чи задумуємося ми про те, що
смерть може бути й джерелом нового життя,
рушійною силою, що змінює наші серця, руйнуючи
байдужість та егоїзм, закликає до важливих перемін

та особистого навернення?
Уєвангелії від Йоана чуємо такі слова Христа:
«Істинно, істинно говорю вам: пшеничне зерно, коли
не впаде на землю і не завмре, залишиться саме-одне;
коли ж завмре, то рясний плід принесе» (Йо 12,24). І
відразу після цього Спаситель додає: «Хто життя своє
любить, той погубить його; хто ж зненавидить своє
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життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити
вічно» (Йо 12, 25). Бачимо, що Ісус прирівнює смерть
за істину до зернини, яку кидають в землю. У ґрунті
вона розколюється, і з неї виходять паросток та корінь.
Поступово зернинка зменшується, оскільки вона
годує нову рослину. Врешті-решт, і зовсім зникає.
Звичайно, тут Господь прирівнює себе до цієї
зернинки, адже Він, щоб дарувати людині спасіння,
визволення від гріхів, життя вічне, стає людиною і

жертовно помирає хресною смертю. Всемогутній Бог
віддається на наругу, страждання та смерть, щоб
врятувати людство, відкрити йому повноту щастя, яка
досягається через самозречення та досконалу,
жертовну любов до інших. Жертва Господа нашого
Ісуса Христа стає джерелом воскресіння і життя.
Ми, живучи в такому нелегкому для нашої держави
періоді, чи не кожного дня чуємо звістки про смерть
наших співвітчизників. Не встиг наш народ оговтатись
від жахливого потрясіння на Майдані, вбивства
невинних людей, які намагалися в мирний та
демократичний спосіб відстоювати свої права та
гідність, як зустрівся ще й із безпощадним полум'ям
війни, що огорнуло східні терени України і щомиті
забирає життя вірних синів - захисників та патріотів,
які борються аби забезпечити щасливе,вільне
майбутнє, для своїх рідних та близьких, і для нас з
вами. Довідуючись про смерть молодих воїнів, ми
впадаємо в смуток та безнадію, проклинаємо та
зневажаємо ворогів-убивць, навіть дозволяємо собі
дорікати Богові, чому допускає те, що діти втрачають
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своїх батьків, дружини стають вдовами, народ
залишається без міцної опори правдивих патріотів,
відважних та сильних духом чоловіків.
Можливо, нам варто на мить задуматися, чому ж
новини про героїчну смерть цих людей в більшій мірі
наповнюють наші серця негативом, ніж добрими
емоціями, такими як вдячність та гордість. А, напевно,
тому, що добровільна і свідома жертва цих людей
заради вищих цінностей, заради спільного добра
народу, пробуджує нас із «солодкого та комфортного
сну», пробуджує наше мертве, вбите радянщиною та її
р е в н и м и с п а д ко є м ц я м и с у с п і л ь с т в о . О т ж е
проголошення незалежності ще не є воскресінням,
адже йому передує велика жертва, так само як і хрест
Господній став «деревом життя» лише після
нестерпних страждань розп'ятого Христа.
«Небесна сотня» та герої АТО не згоріли даремно,
вони, запалившись любов'ю до істини,
справедливості, згоріли, щоб подарувати своєму
народові світло, щоб той перестав блукати у темряві,
аби кожен з нас зрікся себе самого і почав думати про
тих, хто навколо, щоб наше суспільство, нарешті,
відмовилось від життєвого кредо «моя хата скраю», а
зрозуміло, що живе в одній хаті, яка зараз перебуває в
тотальній руїні і потребує спільних зусиль для
відновлення.
Смерть Спасителя, жертви святих та мучеників,
смерть наших героїв є правдивим свідченням того, що
щасливо прожити своє життя не означає прожити його
довго і безтурботно, бо так ми його надаремно
втрачаємо. Щасливо прожити життя означає
витратити його для інших, забуваючи про стан свого
здоров'я, наявність чи то брак часу, статків і комфорту.
Отож будьмо вдячними Богу за наших героїв,
молімося і працюймо над тим, щоб зернини їхньої
жертви не були втрачені, вкрадені ворогами, ані
заглушені терниною наших щоденних, часто пустих
клопотів, але щоб вони могли впасти в добру землю
наших сердець, даючи згодом стократні плоди.
бр. Віталій Байда

Страдч.
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НЕБЕЗПЕКА!

Прочани і гості Святої Страдецької Гори,

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОБДУРИТИ!
Тривалий час під маскою молитовної групи і ревних греко-католиків та ніби під патронатом оо. Василіан щодня
близько 12 години на Хресну Дорогу до Страдча приходять «розкольники» і провокатори, які ані до оо. Василіан,
ані до Української Греко-Католицької Церкви, ані до правдивих побожних молільників не мають жодного
стосунку. Керує цією групою Михайло Заблоцький (називає себе братом Петром) – особа без певного роду
занять, за якою стоять невідомі поки що сили. Перед їх розкольницькою і внутрішньо сектантською діяльністю
вірних нашої Церкви офіційними декретами застерігав двічі Протоігумен ЧСВВ в Україні о. Пантелеймон
Саламаха (декрети № 396 та 397/12 від 29.06.2012 і № 227/13 від 26.06.2013) та Митрополит Львівський Ігор
Возняк (№ ЛВ 12/1382 від 17.10.2012). [З текстом документів можна ознайомитись в інтернеті на сайті парафії с.
Страдч]. Цими документами керівництво Церкви попереджає вірних УГКЦ про антицерковний характер
діяльності псевдомолитовної групи Заблоцького і застерігає перед участю у «молитовних практиках» групи, які
насправді не є молитвами на прославу Господа, а членам групи забороняється будь-яким чином використовувати
ім'я ІІІ Чину Святого Василія Великого чи іншим способом задекларовувати свою приналежність до ГрекоКатолицької Церкви.

УВАГА! група Заблоцького діє методами прихованої пропаганди, дуже подібними до методів секти Догнала і
не виключено, що за двома угрупованнями стоїть один господар. Розпізнати страдецьких розкольників можна за
наступними ознаками.
1. Неприхована агресія і напади на духовенство та ієрархію УГКЦ. [До речі, це є улюбленою методою більшості
сект]. Відвертий непослух церковній владі. Повне ігнорування страдецького парохіяльного храму і його
святинь: чудотворних ікон, мощей покровителя мирян блаженного Володимира Прийми, ікони з кров'ю
блаженного священомученика о. Миколая Конрада).
2. Пропагування єретичних «вчень» і відвертих дурниць, які суперечать науці Католицької Церкви і
здоровому глузду. Такі псевдонауки і «проповіді» подає світська особа Михайло Заблоцький, який не має на це ні
благословення, ні дозволу церковної влади. [До відома вірних, науки і проповіді від імені Церкви мають право
голосити священик, диякон або семінарист. Для світської особи-катехита такий дозвіл терміном на один рік
надає правлячий єпископ Львівської Архиєпархії. При цьому така світська особа обов'язково повинна мати
відповідне церковне посвідчення].
3. Практикування екзорцизму світською особою, в даному випадку особисто Михайлом Заблоцьким. Тут
необхідно бути надзвичайно обережним і пам'ятати, що право читання молитов екзорцизму надається
переважно ієромонахам (тобто монахам-священикам), рідше білому духовенству і тільки ЄПИСКОПОМ!
Пам'ятайте: світська особа самовільно не має права здійснювати екзорцизм. Тим більше, що такі
псевдоекзорцизми, які здійснюються всупереч літургійній і обрядовій практиці Церкви, свідчать, що людина
може бути опанована лукавим і це може бути надзвичайно небезпечним для кожного, хто в цей момент
знаходиться біля такої особи.
Тому ієрархія та духовенство УГКЦ застерігає усіх вірних, які зі щирими молитвами прибувають на Святу
Страдецьку Гору:
НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ЗВЕСТИ ЛУКАВОМУ!
Будьте обережні і пильнуйте себе та близьких вам людей! Попереджайте про небезпеку родичів та знайомих,
щоби не стати жертвою нечестивців, які мають щодо вас приховані і підступні наміри.
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Церкві Успення Пресвятої
Богородиці с. Страдч

Понеділок 10.00 год.
Вівторок 10.00 год.
Середа
10.00 год.
Четвер
10.00 год.
Пятниця
Субота
Неділя

Д

Свята Літургія у Печерному Храмі
Свята Літургія за хворих і немічних. Молебень до Блаженних
Свята Літургія за невинноубієнних дітей
Свята Літургія за покликання до стану священичого,монашого і
подружнього
10.00 год. Літургія за узалежнених від алкоголю, наркотиків, гральних
автоматів і куріння
10.00 год. Свята Літургія, 12.00 год. Свята Літургія ,18.00 год.Свята Літургія
09.00 год. Свята Літургія. Хресна Дорога
11.00 год. Свята Літургія. Хресна Дорога
14.00 год. Свята Літургія
18.00 год.Свята Літургія, 16.30 год. «Матері в молитва»

ати, на які припадають нічні чування
з першої суботи на неділю:

з 3-4 січня
з 7-8 лютий
з 7-8 березень
з 4-5 квітень
з 2-3 травень
з 6-7 червень
з 4-5 липень
з 1-2 серпень
з 5-6 вересень
з 3-4 жовтень, з 7-8 листопада,з 5-6 грудня

2Д
0
1
5

ати, на які припадають нічні чування з
третьої п’ятниці на суботу:

з 16-17 січня
з 20-21 лютий
з 20-21 березень
з 17-18 квітень
з 15-16 травень
з 19-20 червень
з 17-18 липень
з 21-22 серпень
з 18-19 вересень
з 16-17 жовтень,з 20-21 листопад, з 18-19 грудень

Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до
братства Тверезості!
Кожен, хто бажає скласти присягу на відречення від
шкідливих звичок(алкоголю, тютюнопаління,
наркозалежності тощо) за себе чи за своїх ближніх,
може звертатися до парафіяльних священиків у будьякий день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де
після присяги люди записують свої імена та намірення

Дорогі паломники!
Якщо хтось із вас по-особливому відчув на
собі Божу ласку через вплив молитви у
Страдчі - зцілення від хвороби чи
допомогу у вирішенні інших життєвих
проблем — ЛАСКАВО ПР О СИМО
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ
ЧУДА!

Банківські реквізити УГКЦ. Парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч
Код ЄДРПОУ: 26485147
Реквізити:
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк»

Розрахунковий рахунок : 26009300164700
МФО: 325796

Прохання при переведенні грошей вказувати Ваше ім’я і
прізвище, щоб отці у Страдчі могли молитись за Вас і
Вашу родину

У призначені платежу вказати : добровільна пожертва за...
Адреса банку: м. Львів ,вул.Січових Стрільців 9

Комісія у справах мирян Львівської Архиєпархії УГКЦ застерігає:
ОБЕРЕЖНО!!!

“Будьте тверезі і чувайте!
Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти" [1 Петр. 5:8].
Детальна інформація на сайті http://www.stradch.com/index.php/id/128
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