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Ïàðîõiÿ Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¨ Áîãîðîäèöi â Îëüøòèíi

Òðîïàð âîñêðåñíèé, ãë. 7: Ðîçðóøèâ Òè õðåñòîì òâî-
¨ì ñìåðòü, * îòâîðèâ Òè ðîçáiéíèêîâi ðàé, * ìèðîíîñèöÿì
ïëà÷ ïåðåìiíèâ ¹ñè, * i àïîñòîëàì ïðîïîâiäàòè ïîâåëiâ ¹ñè,
* ùî âîñêðåñ Òè, Õðèñòå Áîæå, * äàþ÷è ñâiòîâi âåëèêó ìè-
ëiñòü.
Ñëàâà ãë. 7, Êîíäàê âîñêðåñíèé: Âæå áiëüøå âëàäà
ñìåðòíà íå çìîæå ëþäåé äåðæàòè, * Õðèñòîñ áî çiéøîâ,
ñîêðóøàþ÷è é ðîçîðÿþ÷è ñèëè ¨¨. * Çâ'ÿçó¹òüñÿ àä, * ïðî-
ðîêè ñîãëàñíî ðàäóþòüñÿ, * ïðåäñòàâ Ñïàñ, ìîâëÿ÷è òèì,
ùî â âiði: * Âèéäiòü, âiðíi, ó âîñêðåñåííÿ.
I íèíi ãë. 7, Áîãîðîäè÷íèé: ßê ñêàðáíèöÿ íàøîãî âî-
ñêðåñåííÿ * òèõ, ùî íà Òåáå íàäiþòüñÿ, Âñåïiòà, * âèâåäè
ç ðîâà i ãëèáèí ïðîãðiøåíü, * áî Òè ñïàñëà ¹ñè âèííèõ
ó ãðiñi, * ðîäèâøè ñïàñåííÿ íàøå. * Òè ïåðåä ðiçäâîì �
Äiâà * i â ðiçäâi � Äiâà, * i ïî ðiçäâi äàëüøå ïåðåáóâà¹ø
Äiâà.
Ïðîêiìåí, ãë. 7: Ãîñïîäü êðiïîñòü ëþäÿì ñâî¨ì äàñòü,
Ãîñïîäü áëàãîñëîâèòü ëþäåé ñâî¨õ ìèðîì (Ïñ. 28,11).
Ñòèõ: Ïðèíåñiòü Ãîñïîäåâi, ñèíè áîæi, ïðèíåñiòü Ãîñïî-
äåâi ìîëîäèõ áàðàíöiâ (Ïñ. 28,11).
Àëèëóÿ: Áëàãî ¹ ñïîâiäóâàòèñÿ Ãîñïîäåâi i ñïiâàòè iìåíi
Òâî¹ìó, Âñåâèøíié (Ïñ. 91,2).
Ñòèõ: Ñïîâiùàòè çàðàííÿ ìèëiñòü òâîþ i iñòèíó òâîþ íà
âñÿêó íi÷ (Ïñ. 91,3).
Ïðè÷àñíèé: Õâàëiòå Ãîñïîäà ç íåáåñ, õâàëiòå Éîãî â
âèøíiõ (Ïñ. 148,1).

Ïîñëàííÿ àïîñòîëà

Ïàâëà äî Åôåñÿí

2:14-22
14 Áî âií - íàø ìèð, âií, ùî çðîáèâ iç äâîõ îäíå, çðóé-
íóâàâøè ñòiíó, ÿêà áóëà ïåðåãîðîäîþ, òîáòî âîðîæíå÷ó, -
ñâî¨ì òiëîì 15 ñêàñóâàâ çàêîí çàïîâiäåé ó ñâî¨õ ðiøåííÿõ,
íà òå, ùîá iç äâîõ çðîáèòè â ñîái îäíó íîâó ëþäèíó, â÷è-
íèâøè ìèð ìiæ íàìè, 16 i ùîá ïðèìèðèòè ¨õ îáîõ â îäíiì
òiëi ç Áîãîì ÷åðåç õðåñò, óáèâøè âîðîæíå÷ó â íüîìó. 17

Âií ïðèéøîâ çâiñòóâàòè ìèð âàì, ùî áóëè äàëåêî, i ìèð

òèì, ùî áóëè áëèçüêî; 18 áî ÷åðåç íüîãî, îäíi é äðóãi, ìà-
¹ìî äîñòóï äî Îòöÿ â îäíiì Äóñi. 19 Îòæå æ âè áiëüøå íå
÷óæèíöi i íå ïðèõîäíi, à ñïiâãðîìàäÿíè ñâÿòèõ i äîìàøíi
Áîæi, 20 ïîáóäîâàíi íà ïiäâàëèíi àïîñòîëiâ i ïðîðîêiâ, äå
íàðiæíèì êàìåíåì - ñàì Iñóñ Õðèñòîñ. 21 Íà íüîìó âñÿ
áóäiâëÿ, ìiöíî ñïî¹íà, ðîñòå ñâÿòèì õðàìîì ó Ãîñïîäi; 22

íà íüîìó âè òåæ áóäó¹òåñÿ ðàçîì íà æèòëî Áîãà â Äóñi.

�âàíãåëiÿ âiä

Ëóêè 8:41-56

41 Àæ îñü ïðèéøîâ ÷îëîâiê, ßið íà iì'ÿ, ÿêèé áóâ ãî-
ëîâîþ ñèíàãîãè. Ïðèïàâøè äî íiã Iñóñà, âií ïî÷àâ éîãî
ïðîñèòè çàéòè äî íüîãî â õàòó,42 áî áóëà â íüîãî äî÷êà
îäèíà÷êà, ÿêèõ äâàíàäöÿòü ðîêiâ, i âîíà âìèðàëà. I ÿê
âií iøîâ òóäè, ëþäè òèñíóëèñÿ äî íüîãî. 43 Àæ òóò æií-
êà ÿêàñü, ùî áóëà õâîðà äâàíàäöÿòü ðîêiâ íà êðîâîòå÷ó
é âèòðàòèëà íà ëiêàðiâ óâåñü ñâié ïðîæèòîê, i íiõòî ç íèõ
íå ìiã ¨¨ îçäîðîâèòè, 44 ïiäiéøîâøè ççàäó, äîòîðêíóëàñü
êðàþ éîãî îäåæi é óìèòü ñòàëà çäîðîâîþ - ñïèíèëàñü ¨¨
êðîâîòå÷à. 45 Iñóñ ñïèòàâ: �Õòî äîòîðêíóâñÿ ìåíå?� À ùî
âñi âiäïåêóâàëèñü, Ïåòðî ìîâèâ: �Íàñòàâíè÷å, òî ëþäè êî-
ëî òåáå þðìëÿòüñÿ i òèñíóòüñÿ.� 46 Iñóñ æå ñêàçàâ: �Õòîñü
äîòîðêíóâñÿ äî ìåíå, áî ÿ ÷óâ, ÿê ñèëà âèéøëà ç ìåíå.� 47

Ïîáà÷èâøè æiíêà, ùî íå âòà¨ëàñÿ, òðåìòÿ÷è ïiäiéøëà é
óïàâøè éîìó äî íiã, ïðèçíàëàñÿ ïåðåä óñiìà ëþäüìè, ÷î-
ìó äî íüîãî äîòîðêíóëàñü i ÿê íåãàéíî îäóæàëà. 48 Ñêàçàâ
¨é Iñóñ: �Äî÷êî, âiðà òâîÿ ñïàñëà òåáå, éäè â ìèði!� 49 Âií
ãîâîðèâ ùå, ÿê ïðèõîäèòü õòîñü âiä ãîëîâè ñèíàãîãè i êà-
æå: �Òâîÿ äî÷êà ïîìåðëà, íå òóðáóé áiëüø Ó÷èòåëÿ.� 50

Iñóñ ïî÷óâøè öå, îçâàâñÿ äî íüîãî: �Íå áiéñÿ, òiëüêè âiðóé,
i âîíà ñïàñåòüñÿ.� 51 Ïðèéøîâøè äî õàòè, âií íå ïóñòèâ
íiêîãî ç ñîáîþ âñåðåäèíó, êðiì Ïåòðà, Éîàíà òà ßêîâà ç
áàòüêîì òà ìàòið'þ äèòèíè.52 Âñi ïëàêàëè çà íåþ i ãîëîñè-
ëè. Âií æå ìîâèâ: �Íå ïëà÷òå, âîíà íå âìåðëà, âîíà òiëüêè
ñïèòü.� 53 I òi ñìiÿëèñÿ ç íüîãî, áî çíàëè, ùî âìåðëà. 54 À
âií óçÿâ ¨¨ çà ðóêó é ãîëîñíî ïðîìîâèâ: �Äiâ÷èíî, ïðîáó-
äèñÿ!� 55 I äóõ ¨¨ ïîâåðíóâñü äî íå¨, i âîíà ìèòòþ âñòàëà.
Òîäi âií çâåëiâ äàòè ¨é ¨ñòè. 56 Áàòüêè æ ¨¨ áóëè çäèâîâàíi
âåëüìè, òà âií íàêàçàâ ¨ì íiêîìó íå ãîâîðèòè, ùî ñòàëîñÿ.



ÍÅÄIËß � 15.11.2015 24-à Íä. ïî Çiñë. Ãë. 7
Ìó÷÷. Àêèíäiíà, Ïèãàñiÿ, Àôòîíiÿ, Åëïèäèôîðà é ií.
10.00 � Ñëóæáà Áîæà

Çà çäîðîâ`ÿ, Áîæå áëàãîñëîâåííÿ i óñi ïîòðiáíi ëàñêè äëÿ Þëi¨
Äîñêî÷ ó 12-i óðîäèíè
14.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Âîëîäèìèð Áåëåé; Ìàðiÿ, Ïåòðî Êëþ÷êîâñüêi

ÏÎÍÅÄIËÎÊ � 16.11.2015

Ìó÷÷. Àêåïñèìà, Éîñèôà é Àéòàëà
8.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Äìèòðî Ëåâêîâè÷ 40 ði÷í. ñì.; �âà, Ìèõàéëî Ëåâêîâè÷

ÂIÂÒÎÐÎÊ � 17.11.2015

Ïðåï. Éîàíiêiÿ Âåëèêîãî; ìó÷÷. Íiêàíäðà òà �ðìåÿ
8.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Iâàí, Àííà Ãóáà÷

ÑÅÐÅÄÀ � 18.11.2015

Ìó÷÷. Ãàëàêòiîíà é Åïiñòèìè
18.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Ç ðîä. Êóäðàé: Ìàðiÿ, Ìåëàíiÿ, Iëëÿ, Ìèðîñëàâ, Ìàêñèì

×ÅÒÂÅÐ � 19.11.2015

Iñïîâ. Ïàâëà, à¹ï. Öàðãîðîä
8.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Ðîìàí Êàðëèöüêèé

Ï'ßÒÍÈÖß � 20.11.2015

Ïðåï. Éîñàôàòè Ãîðäàøåâñüêî¨; 33-õ ìó÷÷., ùî â Ìåëiòèíi
18.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Äåðåâåöüêi: Îëåêñàíäð i Þëiÿ

ÑÓÁÎÒÀ � 21.11.2015

⊕ ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÌÈÕÀ�ËÀ
10.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Ìèõàéëî, Iâàí, Àííà Áî óø;
+ Ìèõàéëî, Ìàðiÿ, Ïåòðî, Iâàí, Êàòåðèíà, Äìèòðî
14.00 � Ñëóæáà Áîæà

Çà çäîðîâ`ÿ, Áîæå áëàãîñëîâåííÿ i óñi ïîòðiáíi ëàñêè äëÿ Ìè-
õàéëèíè Ìèãàí

ÍÅÄIËß � 22.11.2015 25-à Íä. ïî Çiñë. Ãë. 8
Ïðåïï. Ìàòðîíè i Òåîêòèñòè
10.00 � Ñëóæáà Áîæà

Çà çäîðîâ`ÿ, Áîæå áëàãîñëîâåííÿ i óñi ïîòðiáíi ëàñêè äëÿ Ìà-
ði¨ i Âîëîäèìèðà òà ¨õ ñèíiâ i äëÿ Êñåíi
14.00 � Ñëóæáà Áîæà

+ Ìèõàéëî Êàëèòà i âñi ç ðîä. Êàëèòà i Ìàëèø

Íà ïðîõàííÿ Ïðîòîñèíêåëà Ïåðåìèñüêî-Âàðøàâñüêî¨ Àðõè¹-
ïàðõi¨ � Âëàäèêè �âãåíà Ïîïîâè÷à 15 ëèñòîïàäà 2016 ð.
áóäå çáiðêa äî ïóøîê íà ïîòðåáè ¾Ñâiòîâèõ Äíiâ Ìîëîäi

2016¿.

Â íåäiëþ, 22 ëèñòîïàäà ïiñëÿ ïåðøî¨ Ñëóæáè Áîæî¨ ó íà-
øié öåðêâi âèñòóïèòü õîð Êëiðîñ ïiä ïðîâîäîì äèðèãåíòà
Iâàíà Ïîëîâ'ÿíþêà, ëàóðåàò Ãàéíiâñüêîãî ôåñòiâàëþ ðåëiãiéíî¨
ïiñíi.

Äóøïàñòèðñüêi âêàçiâêè ùîäî Ïðè÷àñòÿ íåìîâëÿò i

ìàëèõ äiòåé

Âêàçiâêè äëÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëiâ
I. Âêàçiâêè äëÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëiâ ùîäî ïðè÷àñòÿ íåìîâëÿò

i ìàëèõ äiòåé: 1. Äèòèíó, àæ ïîêè âîíà íå áóäå çäàòíà ñïîæè-
âàòè òâåðäó ¨æó, ñëiä ïðè÷àùàòè ëèøå Êðîâ'þ Ãîñïîäíüîþ.
2. Ïîòðiáíî ïðè öüîìó çâàæàòè íà âèáið âèíà äëÿ �âõàðè-
ñòi¨, ùîá âîíî ïðèðîäíå ÷èñòå âèíîãðàäíå áåç äîäàòêiâ. Âèíî
ïîâèííî áóòè äîáðî¨ ÿêîñòi, ïðè¹ìíîãî çàïàõó i ñìàêó, íå ïðî-
êèñëèì. Ðåêîìåíäó¹òüñÿ, ùîá öå âèíî áóëî ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
3. Ñâÿùåííîñëóæèòåëþ ðåêîìåíäó¹òüñÿ ñïî÷àòêó ïðè÷àùàòè
áàòüêà àáî ìàòið (àáî iíøîãî äîðîñëîãî), ÿêi òðèìàþòü äèòèíó,
à ïîòiì ñàìó äèòèíó. 4. ßêùî äèòèíà íå õî÷å ïðèéìàòè Ñâÿòå
Ïðè÷àñòÿ (âåðåäó¹, ïëà÷å), íå ñëiä ïðè÷àùàòè ¨¨ íàñèëüíî.
II. Âêàçiâêè äëÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëiâ ùîäî ïiäãîòîâêè äî

Ïåðøî¨ Ñïîâiäi: 1. Çàáåçïå÷èòè ïiäãîòîâêó äî Ïåðøî¨ Ñâÿòî¨
ñïîâiäi äiòåé, ÿêèì âèïîâíèëîñü 7 ðîêiâ (çàòâåðäæó¹ iìåíà äi-
òåé, ÿêi ãîòóâàòèìóòüñÿ äî Ïåðøî¨ Ñâÿòî¨ Ñïîâiäi i çàêðiïëþ¹
çà íèìè êàòåõèòà) 2. Ïiäãîòîâêà ïîâèííà òðèâàòè ïðèíàéìíi
îäèí ðiê. 3. Ïàðîõîâi, àáî çà äîðó÷åííÿì ïàðîõà ñîòðóäíè-
êîâi, ïðîâåñòè ùîíàéìåíøå îäíó çóñòði÷ òà îñîáèñòó áåñiäó ç
äiòüìè, ÿêi ãîòóþòüñÿ äî ïåðøî¨ ñâÿòî¨ Ñïîâiäi. 4. Ïàðîõ ïîâè-
íåí ïåðåâiðèòè, ÷è äiòè çàñâî¨ëè îñíîâíi êàòåõèçìîâi ïðàâäè.
Ó âèïàäêó, ÿêùî äèòèíà íå ãîòîâà äî Ïåðøî¨ Ñâÿòî¨ Ñïîâiäi,
íå ñëiä äîïóñêàòè ¨¨ äî ïðèéíÿòòÿ öüîãî Ñâÿòîãî Òà¨íñòâà, à
ïðîäîâæèòè ÷àñ ïiäãîòîâêè. 5.Ïàðîõîâi, ïðîâåñòè ïðèíàéìíi
îäíó çóñòði÷ äëÿ áàòüêiâ ÷è îïiêóíiâ, à ïî çìîçi é äëÿ õðåñíèõ
áàòüêiâ. 6. Äiòè, ÿêi äî òîãî ÷àñó âiä Õðåùåííÿ, ïðè÷àùàëèñÿ,
ïðîäîâæóþòü ïðè÷àùàòèñÿ ïiä ÷àñ ïiäãîòîâêè. Äóøïàñòèðÿì
íå ñëiä âiäìîâëÿòè ó Ñâÿòîìó Ïðè÷àñòi äiòÿì â ïåðiîä ¨õ ïðè-
ãîòóâàííÿ äî ïåðøî¨ Ñâÿòî¨ Ñïîâiäi. 7. Ó äåíü óðî÷èñòîãî
Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ ñâÿùåíèêîâi ñëiä ïðèãîòóâàòè ïðîïîâiäü,
ÿêà ïiäêðåñëèòü çíà÷åííÿ i âàæëèâiñòü Òà¨íñòâà Ïðåñâÿòî¨
�âõàðèñòi¨ äëÿ äiòåé òà óñi¹¨ ïàðàôiÿëüíî¨ ñïiëüíîòè. Òàêîæ
âèãîëîñèòè âiäïîâiäíi ïðîøåííÿ çà äiòåé, áàòüêiâ, õðåñíèõ ó
�êòåíi¨ óñèëüíîãî áëàãàííÿ.
Âêàçiâêè äëÿ áàòüêiâ
1. Ìàëèõ äiòåé (äî ï'ÿòè ðîêiâ) áàòüêè çàçâè÷àé ïðèíîñÿòü äî
Ïðè÷àñòÿ íà ðóêàõ àáî âåäóòü çà ðóêó. 2. Ñâÿùåíèê ñïî÷àòêó
ïðè÷àùà¹ áàòüêà àáî ìàòið, ÿêi òðèìàþòü äèòèíó, à âiäòàê
ñàìó äèòèíó. ßêùî äèòèíà íå õî÷å ïðèéìàòè Ñâÿòå Ïðè÷à-
ñòÿ, âåðåäó¹, ïëà÷å, íå ñëiä ïðè÷àùàòè ¨¨ íàñèëüíî. 3. Ñòàð-
øi äiòè ïiäõîäÿòü äî Ïðè÷àñòÿ ñàìi, ñêëàâøè ðóêè íà ãðóäÿõ
íàâõðåñò (ïðàâà ðóêà çâåðõó). 4. Çãiäíî ç êàíîíàìè Ïàðòèêó-
ëÿðíîãî ïðàâà ÓÃÊÖ �âõàðèñòiéíèé ïiñò (óòðèìàííÿ âiä ¨æi)
òðèâà¹ ùîíàéìåíøå îäíó ãîäèíó ïåðåä ïî÷àòêîì Áîæåñòâåí-
íî¨ Ëiòóðãi¨. 5. Íà Áîæåñòâåííó Ëiòóðãiþ ñëiä ïðèõîäèòè â÷à-
ñíî. Â ÷àñi Áîæåñòâåííî¨ Ëiòóðãi¨ ó õðàìi ñòàðàòèñÿ íå äàâàòè
äiòÿì ¨ñòè.
Âêàçiâêè äëÿ êàòåõèòiâ
1. Êàòåõèò çîáîâ'ÿçàíèé ïðîâåñòè âiäïîâiäíó êiëüêiñòü êàòåõè-
òè÷íèõ çóñòði÷åé ç äiòüìè çãiäíî ç çàòâåðäæåíîþ ïðîãðàìîþ.
2. Êàòåõèò ïîâèíåí äîïîìîãòè äiòÿì çàñâî¨òè êàòåõèòè÷íèé
ìàòåðiàë. 3. Êàòåõèòîâi, ÿêèé ãîòó¹ äiòåé äî ïåðøî¨ Ñâÿòî¨
Ñïîâiäi, ïðîâåñòè íå ìåíøå òðüîõ êàòåõèòè÷íèõ çóñòði÷åé äëÿ
áàòüêiâ ÷è îïiêóíiâ, à ïî çìîçi é äëÿ õðåñíèõ áàòüêiâ. 4. Ó
äåíü ïåðøî¨ ñâÿòî¨ Ñïîâiäi îñîáëèâó óâàãó çâåðòàòè íà âíó-
òðiøíþ ïiäãîòîâêó, ñòàí i íàñòàíîâó äèòèíè, áàòüêiâ, ðîäè÷iâ,
à íå ëèøå íà çîâíiøíi îçíàêè. Öå ñòîñó¹òüñÿ âáðàííÿ äiòåé,
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                           З архівних рукописів  Отців Василіян 

(...)  З  рукописів  захованих в  архіві оо. Василіян 

у Львові, довідуємося  про початки  Верхратського 

Манастиря. Рівно ж  з цього самого джерела 

довідуємося  про походження  чудотворної  ікони 

Матері  Божої.  

Десять  літ по  з'яві дивного світла у Верхраті, що 

своїми очима бачили Яків Стахняк, солтис  і  Василь  

Васюта, верхратський війт,  дня 2 липня 1668р., 

засновано  в Верхраті  Василіянський  Манастир. 

А ікона Матері  Божої, принесена з  Замостя до 

манастирської  церкви  в  Верхраті  1682 р., відома з 

чудес  по  всій Україні. Тодішній  парох  Верхрати, о. 

Андрій  Свидницький, запросив  з манастиря  двох  

священиків  на празник у своїй парафії "Положення 

Чесної Ризи Пресвятої Богородиці", а саме: о. 

Теофіля Вітошинського  і  о. Йоіля Ковальського.  

Коли  після  цілоденної  праці  в церкві,  Отці  пішли  

на  спочинок, у саму північ  о. Ковальський   

збудився  зі сну і закликав до пароха: "Отче Андрію, 

ікона   Пресвятої    Діви плаче в нашому  манастирі!"  

Священики  скоро  накинули  на себе  одяг і вийшли  

з хати, та  вже здалеку побачили манастирську гору 

та й цілий  ліс  освічений великою  ясністю. Під 

горою було вже багато людей, що дивилися на 

небувале, дивне явище. Всі  люди  були  дуже  

затривожені  тим  явищем, і ніхто  не  відважився   

приступити  до  вогненного  стовпа.  Під  проводом 

монаха-василіянина  всі увійшли  до церкви, 

дрижачи  із страху. В церкві горіло  світло  перед  

іконою  Божої  Матері, а  криваві  сльози  спливали 

двома  струями  по обличчі  Пресвятої  Богородиці. 

Ті сльози плили безперервно  впродовж  чотирьох  

тижнів.   

Від  тієї  пори   ця  ікона  стала  для всіх 

прибіжищем.  Увесь  український  нарід  горнувся  

до своєї Матері, за дари  з неба, складав їй  дари 

землі, золоті і  срібні  серця, дорогі   коралі і  тим  

подібні дари любови.  

Згодом  прибув  єпископ  Йосиф  Шумлянський  

і переслухав  під  присягою  як духовних так 

і світських свідків, сам на власні очі бачив сльози на 

обличчі Пресвятої  Богородиці, і силою своєї  

єпископської  власті,  затвердив правдивість  чудес  

і проголосив  Верхратську  ікону  Богоматері – 

чудотворною  іконою.  

           Відтоді  не перестають  діятися  чуда  при  

чудотворній  верхратській  іконі Божої  Матері. 

Монахи-Василіяни, точно  записували всі чуда 

в осібній до цього  призначеній  книзі. Тих  чудес  за 

посередництвом  Верхратської  ікони Богородиці  

до 1794 року було  поверх 150.  Багато з тих, що 

одержали там чудесну поміч та інші чудесні ласки, 

потвердили це присягою і власноручним  підписом 

у цій книзі  чудес  Верхратської  чудотворної  ікони 

Божої Матері.  

Ці численні чуда – це найкращий доказ, як Пречиста 

Діва Марія любить наш нарід, і як дбає про тих, що 

всю свою надію покладають на її материнське 

Серце. 

В часі, коли австрійський цісар Йосиф II переводив 

широко-закроєну протицерковну реформу, 

розвязав і скасував також і манастир у Верхраті. Отці 

Василіяни не хотіли розлучатися з своєю 

чудотворною іконою  і 1810 р., перенесли  

її торжественно  в  супроводі  церковних   процесій  

до манастиря оо. Василіян у Крехові. І тут, як 

і в Верхраті,  Мати Божа не перестала щедро уділяти 

своїх ласк всім тим, що до неї о поміч прибігають.  

Доказом цього  є численні дари-вдяки, що завішені 

довкола чудотворної ікони, вони мерехтять 

блиском вдячности і любови. (...). Віками оспівував 

наш нарід небесну  лікарку словами: 

 

"Лікарко хорих, в нашій недолі 

Благаєм з стоном помочі Твоєй... “ 

 

Воєвода  белзький   мав  сильну  віру в поміч  

Пресвятої  Богородиці;  він  знав, що   Вона ніколи 



не заводить тих, що всю свою надію покладають на 

Неї. Потоцький звелів  завести себе перед  

чудотворну  ікону  Пресвятої  Богородиці, приступив  

до св. Сповіді і св. Причастя, звелів занести себе 

перед чудотворну  ікону і  став гаряче  молитися,  

благаючи  в Пречистої  чудесного уздоровлення.  

І чудо сталося.  По щирій молитві, хворий воєвода 

сам встав  на  ноги та  зовсім здоровим повернувся  

додому.  Це  чудо сталося 1761 року.(...) 

Подібних чудесних випадків, де Мати Божа в своїй 

Верхратській Чудотворній  іконі  давала порятунок  

безнадійним  на  людську  поміч, є багато-

пребагато!  Далеко-далеко лунає про це слава, бо 

по всій Україні і з  усіх  усюдів  приходять  люди  до  

своєї  Матері,  що там у манастирськІй церкві,  

обведеній  вінцем  зелених, заліснених  горбів   

щедро  роздає  дари  і тим,  що у стіп  її  ікони  

благають  ласки, і  тим,  що  здалеку – через  гори, 

ліси, моря  до  Неї  сердечно зітхають (...) 

Пречиста  Діва  Мати  ніколи  не  припинить  своєї  

чудодійної  сили і Вона дальше  уділяє  своїх  ласк 

в   українських  чудотворних  іконах. Прибігаймо, 

отже, до Неї, і молімся  як до  нашої Небесної 

Неньки, що милим зором споглядає  на нас, навіть 

тут за  морем, з  наших чудотворних  ікон. Просім  

її і благаймо, хай  в  досвідах і  терпіннях  та  

смутках, пригорне  нас  до свого милостивого  

Серця  і з  своєї  святої  опіки,  хай  не  випускає  

нас. 

                                            о. НИКОЛАЙ ВОЯКОВСЬКИЙ  

 

  У   ВЕРХРАТІ   НАПЕРЕД...(фрагменти) 

Аж до другої світової війни та виселення корінного  

українського населення в часі Акції «Вісла» 

мешканці з поблиських сіл , що розташовані  біля 

села Верхрата, щороку 28 серпня , на свято Успіння 

Пресвятої Богородиці  збиралися на величаві 

відпусти до церковці в Монастирі , щоб дякувати за 

безчисленні дари та просити для себе великих ласк. 

Після 1947р. здавалося ,що до зарослого 

гущавиною лісу ніхто більше не поверне. Село 

Монастир перестало існувати.(...) Здавался ,що все 

минуле цього місця – це вже історія. Однак людське 

думання не відповідає Божому задумові. 

В часи відлиги  кінця 80-тих років почали на 

чудотворне місце вертати  поодинокі люди  зі 

своїми  душевними  болями  та подяками  за 

прожитий  час  лихоліття.  Від 1992р. на місці, де  

стояла  церковця в Монастирі, вперше  відслужено  

Св. Літургію. Натомість у 1999р.  на чудотворному 

місці, що біля Верхрати, Св. Літургію відслужив 

Архиєпископ і Митрополит  Перемисько – 

Варшавський Кир Іван Мартиняк, який після 

відправи сказав, що на цілій Перемищині є тільки 

два місця, де людина відчуває особливий спокій, 

це Гора З'явління біля Фредрополя та Монастир 

біля Верхрати. Тоді теж преосвященний Владика  

пообіцяв копію  чудотворної Верхрацької Божої 

Матері до новозбудованої каплиці(...). 31 серпня  

2002р. було врочисте  посвячення  копії  

Чудотворної  ікони  Божої Матері, якого  довершив  

Преосвященний  Жертводавець  Кир  Іван  

Мартиняк.  У святі посвячення  Ікони  Божої  

Матері  взяло  участь біля  тисячі  людей  з Польщі 

та України .(...) 

І так щороку на свято Успіння  Пресвятої 

Богородиці, 28 серпня, збираются прочани 

з Польщі та України на місці з'явління, де тепер 

стоїть каплиця, щоб подібно як їх батьки 

випрошувати ласки за посередництвом 

чудотворної Матері Божої з Верхрати. 

                                                          o. Іван Тарапацький 

Копію Верхрацької Ікони знаходимо  в головному 

престолі в костелі  Sanktuarium в Polańczyku 

і зветься   вона - Matka Pięknej Miłości. Копію 

перевезено із села Лопєнка, з якого в часі Акції 

«Вісла» було цілковито вивезено людей , а церкву   

спалено. 

Пісня до чудотворної Богоматері (фрагмент): 

...Престол  свій  принесла  Ти  в монастир, 

Несучи  з собою  божественний  мир. 

Тут хворим здоров'я вертаєш як стій, 

І сумним потіху, терплячим спокій, 

Сліпі тут підносять свій злічений зір,, 

Та  в е л и ч  голосять Твою на весь мир. ... 

Копію Чудотворної Ікони, 

яка знаходится в церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці в Ольштині, посвятив 

в день празника   17 жовтня 2015р.  Владика  Кир 

Євген Попович . 

Підготовила  Олена Костишин 

   


