Церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Волиці-Гніздичівській - 175 років

Днями жителі села Волиці-Гніздичівської відзначатимуть особливу подію - 175 річчя
своєї церкви. Основні урочистості відбудуться 23 серпня, адже парафію відвідає
владика Богдан Мани шин, єпископ-помічник Стрийської єпархії, який о 12.00 год.
очолить святкове Богослужіння.

Вважаю за необхідне хоч коротко розповісти про історію нашої церкви Успіння
Пресвятої Богородиці, яка є історичною пам'яткою і місцем спасіння людських душ. В
історичному шематизмі о. Д. Блажейовського зазначено, що храм збудовано в 1840 році.

Розпис

Найперша згадка про розпис храму з 1937 р. Тоді розписав його Дмитро Пашко. Через
те, що церква під час підпілля УГКЦ була закрита, ікони збереглися не в найкращому
стані, а згодом були закриті плитами, на яких намалювали інші ікони. У 2013-2014 роках
о. Василь та парафіяни склали пожертви на нові ікони, намальовані не на стіні, а в
рамках художниками з с. Добрян, що біля Стрия, Ігорем Германом та Богданом
Левицьким.

Ремонт

У 2011-2012 рр. провели заміну фундаментного бруса і зовнішньої обшивки. Майстер
робіт і на той час старший брат церковного братства Василь Соболевський.

За о. Прокоповича в церкві зробили новий іконостас, а 7 серпня 1889 була видана
грамота митрополитом С. Сембратовичем деканові з Розвадова о. Іванові Любінецькому
на посвячення нового престолу. Престол найімовірніше був освячений на свято Успіння
Пресвятої Богородиці. В червні 1938 року владика Микита Будка після ремонту освятив
святилище.

2013 рік - всередині церкву оббили дерев'яною вагонкою (майстер Андрій Атаманчук з с.
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Вільхівців), повісили нові ікони, придбали нові лавки під керівництвом старшого брата
Ярослава Хомина, який і досі сумлінно виконує свої обов'язки.

Дзвіниця

Один із дзвонів на дзвіниці датований 1681 роком (це найстарша річ в церкві). Великий
дзвін - з 1876 року. Середній - з 1920 року.

Священнослужителі парафії: о. Прокопович до 1888 р., о. Анатолій Кучма - 1914-1918, о.
Іван Скоробагатий - 1922-1950, о. Іван Метик - 1950-1956, о. Іван Сивак - 1956-1961 рр.

З 1961 року церкву закрили на 28 років.

Відновлено Богослужіння, й священнослужителем у храмі призначено о. Івана Мигаля
(1989-1990, православний). Опісля парохами були о. Іван Сивак (не той що в 1956 році), о.
Любомир Матура (1994-2003), о. Ігор Задерецький (2003-2007), о. Петро Пиріг
(2007-2009). З. 2009 року адміністратором храму є о. Василь Попик, сотрудником з 6
листопада 2014 року і донині - о. Володимир Кузик.

За о. Івана Сивака при церкві висипана могила борцям за волю України, де кожного року
на Зелені Свята молимось панахиду за наших героїв, сьогодні зокрема за тих, що
загинули на Майдані та в зоні АТО.

Щодо відомих історичних фактів слід зауважити, що в 1763 року у Волиці мешкало 206
українців, а 1833 р. - 265, з них 95 дошкільнят. Всіх було 40 родин (сьогодні - 91).

19 травня 1912 року парафію відвідує Митрополит Андрей Шептицький, 14 червня 1938
року - владика Микита Будка (парафіяни зустрічали його у вишиванках та на конях аж в
с. Березина і супроводжували до с. Волиці. Теплий прийом чекав його і безпосередньо в
селі. Зі спогадів очевидця п. Коширка, владика був задоволений візитацією. Після Літургії
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стояв біля виходу з церкви і по одному благословив всіх дітей та молодь села). І аж через
77 років, 23 серпня 2015 року, парафію відвідає владика Богдан Манишин,
єпископ-помічник Стрийської єпархії, який після святкового Богослужіння разом із
священнослужителями Жидачівського деканату з нагоди 175-ліття від дня будівництва
та освячення церкви освятить фігуру Матері Божої, придбану і встановлену за кошти
жертводавця п. Богдана Деньковича.

Сучасність церкви Успіння Пресвятої Богородиці

З 2009 року адміністратором церкви Успіння Пресвятої Богородиці призначено о. Василь
Попика. З його приходом на парафії відновила свою діяльність спільнота «Матері в
молитві», 23 червня 2010 року створено дитячу спільноту «Діти світла» (з 2015 року
очолює Любомир Гапатин, духівником призначено в 2015 році сотрудника о. Володимира
Кузика) та молодіжну спільноту Українська Молодь - Христові (22 березня 2015, очолює
Марія Гапатин), триває праця з спільнотою «Апостольство молитви».

27 травня 2012 року в церкві молилися біля копії Жидачівської чудотворної ікони, а потім
процесійно йшли з іконою по селу. З 22 по 27 березня 2015 року на парафії перебували
ікона «Неуповаємая чаша», а з 25 квітня по 1 травня - копія чудотворної ікони з Глинян.
З 8 по 10 липня проводився християнський табір «Канікули з Богом» за провідництвом
місцевого УМХ. Є в нас і церковний хор, в якому співає понад 20 парафіян під
керівництвом регента п. Яреми Климковича. Церква є такою, наскільки справжніми
християнами є парафіяни, які до неї ходять і в ній моляться. Вона потребує постійного
догляду, опіки. Це не просто будівля, а частиночка всіх попередніх поколінь людей, які
дбали і молилися в ній. Завдання парафіян храму Успіння Пресвятої Богородиці, полягає
і в належному духовному житті, і у дбайливому ставленні до своєї святині, а рушійною
силою в цьому є любов до живої церкви, тобто всіх парафіян, які в ній моляться, і любов
до храму Божого, історично намоленої дерев'яної будівлі, де відбуваються Богослужіння.
Дякую всім, хто дбає за свою церкву, і запрошую взяти молитовну участь у нашому
святкуванні.

о. Василь Попик,

адміністратор парафії Успіння Пресвятої Богородиці.
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