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Із духовних
джерел
Продовжуємо знайомити читачів із духовною спадщиною митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха всієї України Алексія
(Громадського, +1943). Проповіді владики Алексія не втратили своєї
актуальності для пастирів та вірних Православної Церкви і в наш
час. Сподіваємось, що вони принесуть чималу духовну користь читачам та сриятимуть їх утвердженню у Святій Православній вірі.
Митрополит Алексій (Громадський)

ÏÐÀÂÄÈÂÅ ÄÆÅÐÅËÎ ÆÈÒÒß І ÑÏÀÑІÍÍß
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍІÉ ÖÅÐÊÂІ
Іç âñòóïíîãî ñëîâà íà âèäàííÿ
Âîëèíñüêîãî Єïàðõіàëüíîãî îðãàíó Öåðêâà і Íàðіä
(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)
Дух нашого народу найбільше виявляється
в його розумінні святої Віри Православної як
самодостатнього начала життя. Вірувати православно – значить укріпляти в собі та в інших
те, про що одне християнин повинен думати і
заради чого одного йому варто жити… Господь
наш, навчаючи, як люди повинні ставитися до
дарованої їм правдивої віри, порівняв Царство
Небесне зі скарбом, захованим в полі, заради
якого людина все, що має, продає щоб лише купити теє поле і придбати на ньому скарб (Мф.
ХІІІ, 44)… Царство Боже і вічне спасіння душі
найдорожчі скарби для людини; заради цього
вона повинна бути готовою пожертвувати усім:
майном, родиною і земною батьківщиною….
Наші предки це добре розуміли, бо Віра Христова і була для них тим “добрим бісером”, на

який вони готові були проміняти не тільки свою
земну славу і добробут, але й віддати за нього
життя своє… вони були переконані, що душа
більш варта, ніж тіло, яке б воно не було привабливе й потрібне, не замінить вічного спасіння.
Такий високий дух був у предків наших, таким
він зберігся у нас…
І підтримувати в нашім народі цього богатирського Духа, зберегти його непорушним і
передати в цілості нащадкам серед спокус віку
цього.
Однією з таких спокус ми вважаємо і той дух
розуміння віри, який зустрічаємо ми так часто
в наші дні, навіть серед тих, які вважають себе
захисниками віри і з цього високого становища
зводять “хулу” на інших. Вони забули про самодостатнє значення святої Віри Православної, а
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цінують її остільки, оскільки на Ній може базуватися існування того чи іншого народу, добробут зовнішнього життя і взагалі земні вигоди…
Інакше кажучи: у них не тіло служить душі, а
душа існує для того, щоб краще жилося тілу.
Ось чому нині буває, що багатьох з людей, які
пишно величають себе і подібних собі захисниками Православ’я, залишаються байдужими до
найістотнішого у вірі і не звертають уваги, що
сучасне життя, приватне і суспільне, будується зовсім не похристиянському,
не на тих началах, які диктує
нам свята Віра,
що і голос нашої Церкви, який
знайшов вираз у
церковних канонах,
молитвах,
уставах і звичаях, зовсім не є
обов’язковим для
наших сучасників. Для таких
людей незрозумілим є Слово Боже
про те, що “де дух
Господній, там свобода”.
Вони, оті непокликані захисники віри, що
так постають тепер і проти національного елементу в церковному житті, подібні, власне, до
тих “поводирів сліпих, що відціджують комара,
а ковтають, як ті фарисеї верблюда” (Мф. ХХІІІ, 24), забувши правдиву цінність віри і самі
жадаючи від неї земної користі й вигоди.
Правда, вони бояться сектантства й унії, але
й тут помиляються, бо вчені дослідники історії високо оцінюють національний елемент у
церковному житті. Той елемент виявляє істоту
душі народів і складає в житті церковному ту
красу і різнобарвність життя, в якій пишається
відвічно Тіло Христове – свята Церква. А всі
“жупели” (страхи – ред.) з’являються тільки
там, де легковажиться святе-святих нашої совісті, де помічається зубожіння духовне, де виявляється бездіяльність в житті церковному.
Давніше не було так. Наші предки жодних сект
не боялися, вони без меча покоряли для Христа
цілі народи. А нині, коли люди хочуть звести
віру на служіння своїм земним маленьким по-
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требам, ми беззахисні перед спокусами різних
сект і розколів.
А щодо унії, то її лякатись нема чого, бо ж
вона історично виявила себе на наших теренах, і наші ж предки показали, як з нею боротися. Ми добре знаємо історичну і сучасну
унію, її ідейні підстави і є переконані, що вона
в сучасних умовах і обставинах не витримає
зустрічі з святим Православ’ям і впаде навіть
там, де поки що міцно тримається, бо й переймається вона
тільки ідеалами і
традиціями святого Православ’я…
Ми добре розуміємо, що Христова наука в її чистоті зберігається
в святій Православній Церкві,
що в тій Церкві –
правдиве джерело життя і вічного
спасіння. Тому-то
ми повинні зробити все, щоб
належати тільки
до тієї Церкви і в
разі потреби повинні всім пожертвувати, аби
тільки не згубити тієї приналежності. Гаряче
бажаємо ми цього і для нашого віруючого народу і хочемо, щоб він мав почуття благодатного життя в Церкві, щоб він мав свідомість і
радість бути членом живого церковного Тіла
Христового. Ми маємо прямувати до того,
щоб тією свідомістю і тим почуттям народ визначав усе своє життя і щоб особисте земне
щастя, турботи й потреби займали у нашому
народі місце після його віри. Треба, щоб народ наш в сповідуванні святого Православ’я
бачив правдиве єднання усіх віруючих, яке
приніс на землю Господь. Треба, щоб народ
наш у Церкві своїй бачив живу моральну силу,
яка буде завжди існувати на землі і буде єдиним посередництвом, через яке Бог приводить
людей до спасіння…
Ми віримо в те, що міцною буде у нас свята
Церква Православна і як євангельський кокош,
широко розкривши свої крила, буде збирати й
берегти під ними своїх вірних дітей, які правдиво до неї належатимуть…
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Подія

ÎÁÐÀÍÍß
ÀÐÕІÌÀÍÄÐÈÒÀ ÔІËÀÐÅÒÀ (ÊÓ×ÅÐÎÂÀ)
Â ЄÏÈÑÊÎÏÀ ÄÐÎÃÎÁÈÖÜÊÎÃÎ
Високопреосвященніший Митрофан, архієпископ Білоцерківський і Богуславський, Постійний
член Священного Синоду Української Православної
Церкви, Керуючий справами УПЦ, 9 січня 2011 року
у свято-Георгіївському храмі в м. Львові зробив офіційне представлення вікарного єпископа Львівської
єпархії. Він зачитав постанову засідання Священного Синоду УПЦ від 23 грудня 2010 року (Журнал №
46) про обрання архімандрита Філарета (Кучерова) в
єпископа Дрогобицького, вікарія Львівської єпархії.
2 січня 2011 року Блаженніший Митрополит Володимир із сонмом архієреїв і духовенства звершив
Божественну Літургію в Трапезному храмі КиєвоПечерської Лаври.
За богослужінням собор архієреїв висвятив у
єпископа клірика Київської єпархії архімандрита Філарета (Кучерова).
Після відправи Блаженніший Митрополит Володимир звернувся до висвяченого єпископа зі словом

Єпископська хіротонія
настанови та вручив йому архієрейський жезл, після
чого, владика Філарет благословив вірян першим архієрейським благословенням.

ВІКАРІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
ЄПИСКОП ДРОГОБИЦЬКИЙ ФІЛАРЕТ (КУЧЕРОВ)
Тезоіменитство: 23 жовтня. Хіротонія: 02.01.2011.
Єпископ Дрогобицький Філарет (Сергій Іванович Кучеров) народився 9 серпня 1972 року. у
місті Києві.
З 1978 по 1988 рік
навчався у середній
школі міста Целіноград
(нині – Астана, Республіка Казахстан). З 1987
по 1989 рік – навчався
в медичному училищі,
Єпископ Філарет
потім, з 1988 по 1990
рік – у медичному інституті Целінограда.
З благословення єпископа Алма-Атинського та Казахстанського Євсевія був направлений у Московську
духовну семінарію, де навчався з 1990 по 1994 рік.
З 1990 по 1996 рік – іподиякон Святішого Патріарха
Московського і всієї Русі Алексія II та архієпископа Істринського Арсенія.
З 1996 по 1999 рік – навчався у Київській Духовній
Академії. Тема дипломної роботи – “Століття екуменізму: перспективи та проблеми”. 2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив православного
догматичного віровчення на духовне виховання молоді”.

25 червня 1996 року зачислений у число братії
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
28 серпня 1996 року архімандритом Павлом, намісником обителі, був пострижений у чернецтво з ім’ям
Філарет, на честь святителя Філарета (Амфітеатрова),
Митрополита Київського.
28 серпня 1996 року Блаженнішим Митрополитом
Володимиром висвячений у сан диякона, а 4 грудня
того ж року – у сан ієромонаха. 4 грудня 1998 року –
возведений у сан ігумена.
З 28 серпня 1996-го по 3 березня 2003 року – секретар Духовного Собору Києво-Печерської Лаври.
З 9 липня 1997-го по 5 лютого 2001 року – скарбник
Лаври.
3 березня 2003 року, рішенням Священного Синоду УПЦ, призначений головою Синодального відділу
“Місія соціальної допомоги дітям”.
5 жовтня 2008 року – Блаженнішим Митрополитом
Володимиром призначений настоятелем храму в ім’я
преподобного Сергія Радонежського у місті Києві. 18
липня 2009 року – Блаженнішим Митрополитом Володимиром удостоєний права звершувати богослужіння
з жезлом.
2 січня 2011 року – у Трапезному храмі СвятоУспенської Києво-Печерської Лаври висвячений у
єпископа Дрогобицького, вікарія Львівської єпархії.
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Подія

ÂІÊÀÐÍÈÉ ЄÏÈÑÊÎÏ
ËÜÂІÂÑÜÊÎЇ ЄÏÀÐÕІЇ
ÏÐÈÁÓÂ ÍÀ ÌІÑÖÅ ÑËÓÆІÍÍß
9 січня 2011 року у
м. Львові вірні урочисто
зустрічали Преосвященнішого єпископа Дрогобицького
Філарета,
новопризначеного вікарія Львівської єпархії.
Представити владику Філарета майбутній пастві
прибув Високопреосвященніший архієпископ
Білоцерківський і Богуславський Митрофан,
Постійний член Священного
Синоду Української Православної Церкви, Керуючий
справами УПЦ.
Вранці
біля
святоГеоргіївської церкви, яка тимчасово виконує функції кафедрального собору Львівської
єпархії, Владик зустрічали:
настоятель митрофорний протоієрей Роман Коломийчук
з кліром свято-Георгіївської
церкви, а також обласний
благочинний
митрофорний
протоієрей Стефан Хомин та
чисельні вірні, які поспішали
привітати новопризначеного
пастиря. Адже на Львівську
кафедру обрано вікарного
єпископа вперше за всю
історію існування Львівської єпархії і Галицької
митрополії взагалі. Староста церковної общини
Бойко О.І. вручив гостям
коровай і привітав їх зі
світлим празником Різдва Христового, також
співробітники Львівської
єпархії привітали владику Філарета і вручили
йому квіти.
Божественну літургію у свято-Георгіївській
церкві очолив Високопреосвященніший архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан
у співслужінні з Високопреосвященнішим архіє-

пископом Львівським і
Галицьким Августином,
Преосвященнішим єпископом
Дрогобицьким
Філаретом, та сонмом
духовенства Львівської
єпархії. Проповідь на
тему Євангельського читання виголосив владика
Філарет.
Після закінчення богослужіння Керуючий
справами УПЦ Високопреосвященніший архієпископ Митрофан зробив офіційне представлення вікарного
єпископа. Також розповів про
шлях служіння владики Філарета і зазначив, що в його
особі архієпископ Августин
отримав надійну опору у архіпастирському служінні.
Архієпископ Августин подякував владиці Митрофану
за те, що маючи багато запланованих на ці дні богослужінь
і справ у Митрополії, він зробив зміни у своєму графіку і
прибув, щоб представити владику Філарета. Звернувшись
до новопризначеного вікарія,
архієпископ Августин сказав:
“Дорогий владико Філарете, ми раді Вас вітати
у Львові, я сподіваюсь,
що ми будемо трудитися
з Вами у злагоді, зі взаєморозумінням і у любові, і хай Господь благословить наші зусилля,
адже церковне життя у
Галичині має особливий
характер. Бажаю Вам,
щоб народ Вас любив і
поважав. Зрозуміло, що
молодий, освічений і обдарований єпископ не буде
весь час вікарним архієреєм. Тож, якщо Ви у майбутньому очолите Львівську кафедру, я бажаю Вам
послужити на Галичині довше мого 18 – річного
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терміну”. Звертаючись до вірних, владика Августин
попросив ставитися до епископа Філарета з таким
же розумінням і повагою, з якою вони ставилися до
нього самого протягом усіх цих років.
У відповідь Преосвященніший єпископ Філарет
подякував Високопреосвященнішому архієпископу
Митрофану за те, що він відвідав м. Львів і представив його від імені Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира. “Я вдячний
за усі добрі слова, що прозвучали сьогодні на мою
адресу, за молитви, якими ви усі мене підтримали, – сказав владика Філарет, – Я розумію, що воля
Божа полягає не в тому, щоб творити волю свою,
а в тому, щоб слухати волю Божу. І хай Бог у цей
складний час розколів і розбрату зміцнить нашу
Церкву. Я розумію власну неміч і у своєму служінні
покладаюсь на волю Божу. Дай Боже, щоб вашими
молитвами Господь укріпив мене у моєму служінні
і щоб воно було благодатним для пастви, яка буде
йти зі мною до кінця, щоб служіння моє було спасительним для душ вірних”.
Після виступів було проголошено “Многоліття”
усім присутнім Владикам і проспівано у виконанні
архієрейського хору під керівництвом протодиякона Валерія Калінчука.
За богослужінням молився новопризначений
Атташе Генерального Консульства Російської Федерації у м. Львові Манько С.С. Полковник міліції
Сулятицький І.В., кандидат психологічних наук,

викладач Львівського державного університету
внутрішніх справ, від імені колективу закладу і
ректора, полковника міліції, кандидата юридичних
наук, доцента Маріна О.К. привітав присутніх з
Різдвом Христовим і вручив архієпископу Августину і секретарю Львівської єпархії протоієрею Богдану Біласу грамоти за довголітню сумлінну душпастирську опіку і щоденну молитву за викладачів і
курсантів цього навчального закладу.
Потім відбувся урочистий прийом.
Після прийому Владики Митрофан, Августин і Філарет відвідали Львівський свято-Преображенський
жіночий монастир, що вже багато років діє у помешканні житлового будинку. Поважних гостей зустрічав
з хрестом духівник монастиря митрофорний протоієрей Зиновій Курило, настоятелька всечесна ігуменя Варвара (Щурат-Глуха) з насельницями обителі.
Владики увійшли до вівтаря домової церкви, потім
усі проспівали тропар і кондак Різдву Христову.
Коли гості ознайомились з умовами чернечого життя в монастирі, усі розчулились, плакали. Архієпископ Митрофан сказав: “Для того, щоб стільки років
прожити в таких умовах потрібно або дуже любити
Бога, або сильно бажати спастись”. А новопризначений вікарій Львівської єпархії Преосвященніший
епископ Філарет пообіцяв часто відвідувати і молитися у монастирі та запевнив насельниць, що постарається допомогти владиці Августину у вирішенні
питання облаштування обителі.

Подія

ЄПАРХІАЛЬНІ ЗБОРИ СВЯЩЕНСТВА
10 січня 2011 року відбулися збори священства Львівської
єпархії, які очолив Високопреосвященніший Августин, архієпископ Львівський і Галицький.
На зборах новопризначений Преосвященніший Філарет, єпископ

Дрогобицький, вікарій Львівської єпархії,
зустрівся і познайомився з духовенством,
відповів на хвилюючі священиків питання.
Владика Августин побажав духовенству ставитися до епископа Філарета з
таким же розумінням і повагою, з якою
вони ставилися до нього самого протягом
усіх років служіння на Львівській кафедрі.
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ЄÏÈÑÊÎÏ ÔІËÀÐÅÒ ÇÂÅÐØÈÂ
ÑÂÎÞ ÏÅÐØÓ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÓ ËІÒÓÐÃІÞ
Ó ÄÐÎÃÎÁÈ×І
16 січня, цього року, в Свято-Іовській парафії
відбулася перша зустріч новопризначеного єпископа Дрогобицького Філарета з ввіреною йому
паствою.

В 8.30 год. ранку прихожани парафії з квітами
зустріли владику, привітали з першим архіпастирським візитом та запросили до церкви.
Святкування розпочалися Божественною літургією.
Єпископу
Філарету співслужили: старший клірик
Львівської
єпархії
прот.Володимир Ільницький, настоятель
собору прот.Микола
Мандзюк, духовенство єпархії та благочиння.
На богослужінні
також були присутні: заступник голови “Місії соціальної допомоги дітям” УПЦ Ярослав Шовкеник, мер міста Дрогобича Олексій Радзієвський
із своїм першим заступником Олександром Коростильевим та інші почесні гості.
Після завершення Літургії, настоятель собору
прот.Микола звернувся до владики Філарета з вітальним словом, в якому сердечно привітав його
з прибуттям в старовинне місто Дрогобич. Особливо відзначив, що вже минуло майже півстоліття, коли Дрогобич мав свого єпископа. “Ми Вас з
нетерпінням чекали і нам дуже приємно, що тепер ми зможемо частіше Вас бачити та спільно
молитися”.
Владика Філарет щиро подякував за слова
привітання, теплу зустріч та палку спільну молитву. “Вікарієм Дрогобицьким мене призначив

Священний Синод Української Православної
Церкви для того, щоб я зробив важливий вклад
в процвітання нашої єпархії”. Також владика відзначив, що радий бачити сьогодні на Богослужінні присутніх гостей – мера міста Дрогобича
Олексія Радзієвського та його першого заступника Олександра Коростильова. “Сьогодні особливо важливим є співпраця Церкви з органами місцевого самоврядування. Спільними стараннями
та зусиллями можна вирішити безліч проблем та
труднощів заради миру та благополуччя в нашому суспільстві”.
В свою чергу Олексій Радзієвський привітав
владику Філарета з призначенням та прибуттям в
Дрогобич і подарував йому букет троянд. “Я буду
робити все, щоб в нашому місті був міжконфесійний мир, не було суперечок та напруги, – сказав
пан Олексій – В подальшому, я вважаю для себе
приоритетним на всі офіційні зустрічі та святкування запрошувати представників всіх конфесій
– в тому числі Вас,
Владико, і настоятеля
собору. Прикладом є
Подячний молебень,
котрий ми спільно
провели перед старим Новим роком і всі
присутні священнослужителі мали можливість звернутися з
вітальним словом до
мешканців нашого міста”.
Після вітальних слів, було проголошено многоліття. Опісля духовенство та віряни зробили історичну фотографію на фоні кафедрального собору.
Владика Філарет в супроводі благочинного
відвідав могилку єпископа Михаїла (Мельника)
та його секретаря о.Володимира. В 1945 році
єпископ Михаїл став одним із керівників ініціативної групи по возз’єднанню греко-католицької
Церкви з Руською Православною Церквою.
Після переходу в Православ’я був єпископом
Дрогобицьким і Самбірським. Єпископ Михаїл
похований на старому кладовищі, що по Трускавецькій вулиці, неподалік кафедрального собору.
Прес-служба Свято-Іовського собору
м. Дрогобич
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ÑÂßÒÎ ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ
Ïî÷åðïåì óáî âîäó ñ âåñåëèåì áðàòèå:
áëàãîäàòü áî Äóõà âåðíî ïî÷åðïàþùèì
íåâèäèìî ïîäàâàåòñÿ îò Õðèñòà Áîãà, è
Ñïàñà äóø íàøèõ
(Стихира: Слава, и ныне, глас 6)

Цьогорічне свято Хрещення Господнього у
Львові пройшло у подвійній радості і на духовному піднесенні, адже святкові богослужіння звершували одразу два Владики: Керуючий Львівською
єпархією – Високопреосвященніший архієпископ
Львівський і Галицький Августин і новопризначений вікарій Львівської єпархії – Преосвященніший
єпископ Дрогобицький Філарет.
18 січня обидва Владики разом у співслужінні духовенства Львівської єпархії звершили Божественну
літургію і чин великого освячення води. Традиційних
хрещенських морозів не було, і після кількох похмурих

дощових днів
яскраво сяяло
сонечко, відбиваючись у
кришталевій
освяченійводі.
Перед тим, як
звершити чин
о свячення,
архієпископ
Августин додав у емності
воду із святої
ріки Іордан,
яку Владика
завжди привозить для цього
зі Святої Землі. Увечері Владики Августин і Філарет у співслужінні
духовенства єпархії відслужили всеношну з літією.
Прес-служба Львівської єпархії

Сторінка історії

ТОРЖЕСТВО ІОРДАНА
Вчора, з притаманною нашому обряду урочистістю, було відзначено торжество Йордану. Богослужіння відбулося не в Успенській, а в новій Преображенській церкві. Літургію правив митрополит Андрій
Шептицький. Після богослужіння відбувся хресний хід представників руських церков на площу Ринок.
Освячення води проводилось у колодязі навпроти вул. Краківської, а не як раніше – при вході на вулицю
Руську... Урочистість супроводжувалась військовим оркестром та хором семінаристів…
У православній церкві при вулиці Францисканській свято Йордану відзначалось також урочисто. Богослужіння
звершив військовий протоієрей Миколай Димитрієвич у супроводі чудового співу аматорського хору. Водосвяття
відбулося при криниці у Францисканському сквері. На урочистості були присутні представники влади та вищих
військових чинів, російський консул із секретарем консульства та значна кількість вірних. Військовий загін здійснив належне салютування. Після водосвяття священнослужитель окропив вірних та військо свяченою водою.
“Галичанинъ, Львов, Суббота, 8(21) января 1905”

КРЕЩЕНСКИЙ ПАРАД
Згідно наказу військам львівського гарнізону сьогодні, 6 січня, в день Богоявлення Господнього, після
звершення богослужіння у православній церкві на Францисканській вулиці відбудеться хресний хід і загальний військовий парад. На призначений час усі піші частини гарнізону, вільні від наряду, прибудуть зі
знаменами та оркестром та вишикуються шпалерами. При проходженні хресного ходу оркестр гратиме
“Молитву” а війська триматимуть “на караул”. По завершенні усі війська пройдуть по вулиці Курковій до
будинку намісництва, де відбудеться загальний військовий парад.
“Львовское Военное Слово, № 89, 6 января, вторник, 1915”
(Скорочений переказ газет)
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Прес-служба Львівської єпархії
У день свята Хрещення Господнього, 19
січня 2011 року, після богослужіння відбулася
зустріч архієпископа Львівського і Галицького
Августина та новопризначеного вікарія Львівської єпархії єпископа Дрогобицького Філарета
з Губернатором Львівської області Михайлом
Цимбалюком. У ході зустрічі архієпископ Ав-

Владики у Білій залі
з мером м. Львова А. Садовим

Владики під час зустрічі з губернатором
Львівської області М.Цимбалюком

густин офіційно довів до відома губернатора
про призначення єпископа Філарета вікарним
єпископом Львівської єпархії. Губернатор привітав владику Філарета з призначенням та по-

бажав плідної праці на благо Галицького краю.
Окрім цього, архієреї поздоровили Губернатора із святом Водохреща. Також цього дня відбулася зустріч ієрархів з мером Львова Андрієм Садовим. Зокрема, очільник міста привітав
єпископа Філарета з призначенням на посаду
вікарія Львівської єпархії. Після офіційного
представлення, мер запросив гостей до Білої
зали, де сторони обговорили питання церковнодержавних та міжконфесійних відносин.

ЛІТУРГІЯ У ЦЕРКВІ
НА ЧЕСТЬ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
“НЕЧАЯННА РАДІСТЬ”
5 січня 2011 року Високопреосвященніший архієпископ
Львівський і Галицький Августин, Повноважний представник Української Православної
Церкви у Верховній Раді України, Голова Синодального відділу Української Православної Церкви по
взаємодії з Збройними
Силами та іншими військовими формуваннями України відвідав виправну колонію у місті
Сокалі Львівської області, яка розташована
на території та у примішеннях колишнього
католицького
монастиря на березі ріки Західний Буг. Старовинні
фортечні стіни за свого
віку чули тихі молитов-

ні зітхання ченців, покаянні сповіді прочан з навколиніх міст та сіл, пережили кілька воєн... Понад
п’ятдесят останніх років тут знаходиться виправна
колонія максимального рівня безпеки (інформація
для необізнаних: сектор довічного утримання злочинців, сектор утримання в камерах та відділення
соціально-психологічної служби для загальної маси
засуджених).
Перед входом в установу Владику зустріли
в.о. начальника ВК47 майор внутрішньої
служби Макара Ігор
Ярославович та його
заступник з соціальновиховної та психологічної роботи майор
Бачинський Петро Петрович.
Настоятелем
тюремної церкви на честь
ікони Божої Матері
“Нечаянна Радість”, є
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священик Георгій Якубівський, який напередодні
прийняв сповідь ув’язнених.
Божественну літургію очолював Владика Августин у співслужінні духовенства Львівської єпархії:
ієрея Георгія Якубівського та настоятеля храму
Покрови Божої Матері у місті Червонограді ієрея
Ігоря Деркача. Особливо урочистого настрою додавав спів архієрейських хористів, яким супроводжувалась літургія. Понад п’ять десятиліть склепіння
старовинного монастиря не чули нічого подібного!
За богослужінням молились начальник Управління Державного Департаменту з питань виконання покарань у Львівській області генерал-майор
внутрішньої служби Дзюдзь Михайло Семенович
та в.о. заступника з соціально-виховної та психологічної роботи капітан внутрішньої служби Слопак
Іван Богданович.
Після Літургії Владика Августин виголосив подяку офіцерам за різнобічну підтримку настоятеля
тюремної церкви у його служінні. У відповідь Начальник установи подякував архієпископу Августину за його турботу про засуджених і зауважив,
що пастирська робота у місцях позбавлення волі
позитивно впливає на моральний клімат серед засуджених. На прощання всі присутні на літургії у
благословення отримали іконки та гостинці.
Після богослужіння Владика зі священиками та
усіма гостями відвідав сектор довічного увязнення.
Адміністрація установи дала можливість усім присутнім поспілкуватись з довічнозасудженими, які
були відверто здивовані і приємно вражені такими
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відвідинами. Вони також отримали у благословення
іконки Божої Матері та гостинці від Владики. Стараннями отця Георгія та братії Свято-Успенської
Почаївської Лаври всі засуджені установи отримали різдвяні подарунки.
Під час цього спілкування один з ув’язнених показав своє рукоділля: вишитий весільний рушник,
який після завершення буде подарований родичці
засудженого.
Прибуття до установи духовної особи такого висого рангу з багатьма супроводжуючими особами
стало справжнім святом для засуджених.
З місця події Оксана Костенко,
помічник з тюремного служіння архієпископа
Львівського і Галицького Августина, член Громадської Ради при Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань у
Львівській області.

Прес-служба Львівської єпархії

ПРЕСВІТЕРСЬКА ХІРОТОНІЯ В КАНУН РІЗДВА ХРИСТОВА.
У Навечір’я Різдва Христового, 6 січня 2011
року, Високопреосвященніший Августин, архієпископ Львівський і Галицький, очолив Божественну
літургію у свято-Георгіївському храмі у м. Львові,

під час якої рукоположив у пресвітера Подольського В’ячеслава Юрійовича – диякона церкви на честь
ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радосте” у
смт. Івано-Франковому
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У ГОСТІ ДО МАЛЯТ
9 січня цього року архієпископ Августин, голова відділу з благодійності і соціального служіння Львівської єпархії
протоієреєй Богдан Білас, протодиякон Олександр Іванченко, а також голова Львівського Молодіжного братства на
честь Почаївської ікони Божої Матері вирушили у Дитячий будинок № 1, що на вул. Таджицькій, 23.
Приїзду гостей з нетерпінням очікували вихованці. Посеред зали стоїть невеличка шопка і ялинка, все прикрашено дощиком. Малята вивчили віршики, колядки і святкові пісні про Різдво. Дітки дуже старалися і своїм співом
розчулили гостей мало не до сліз.

У цьому закладі виховується 81 дитина. Усі вони отримали святкові гостинці. Владика привітав малят, поспілкувався з ними, а також звернувся з вітанням до вихователів.
Відвідини сиротинця вже стали традиційними для вірних Львівської єпархії – дуже приємно зустрічатися з малюками, які так припали до серця, за яких молишся, і бачити, як вони підростають у гарних умовах.
Прес-служба Львівської єпархії

Нове видання

“ÐÀÄÓÉÒÅÑß, ÂÑI ÑÂßÒIЇ ÇÅÌËI ÃÀËÈÖÜÊÎЇ...”
З благословення Високопреосвященнішого Августина, архієпископа Львівського і Галицького, та
за підтримки Львівського братства святих первоверховних апостолів Петра і Павла вийшла друком
нова книга – “Собор святих землі Галицької. Житія. Акафіст”.
3 квітня 2001 року, у відповідь на клопотання владики Августина, Священний Синод Руської Православної Церкви встановив вшанування Собору Галицьких святих. Пізніше склад Собору Галицьких святих був доповнений, в тому числі іменами місцевошанованих святих Української Православної
Церкви та святих прославлених іншими Помісними Православними Церквами.
У Неділю третю по П’ятидесятниці православні галичани вшановують пам’ять не лише своїх святих земляків, але й тих угодників Божих, які, будучи родом з інших країв, уславилися богоугодним життям на землях Червоної Русі або виявили особливу турботу про утвердження в ній святої Православної
віри. Цей день став днем тезоіменитства Галицької землі.
До Собору Галицьких святих причислені рівноапостольні Мефодій та Кирило, які просвіщали слов’ян
світлом Христової віри та сприяли поширенню християнської проповіді на західноруських землях; святий рівноапостольний князь Володимир, котрий охрестив разом із усією Руссю Галицьку землю; святителі Стефан та Амфілохій, єпископи Володимир-Волинські, які утверджували християнство в Галичині; святитель Петро, ігумен Ратенського монастиря, який став першим Митрополитом Московським і всієї Русі; Митрополити Київські святителі Феогност, Кипріан і Фотій, стараннями
котрих Галицька митрополія тривалий час залишалась у складі митрополії всієї Русі; благовірні Галицькі князі Ярополк і Мстислав Удатний;
засновники Великого Скита Манявського преподобні Іов та Феодосій; перший ректор школи при Львівському Успенському братстві святитель
Арсеній Еласонський; священномученик Никифор, Екзарх Патріарха Константинопольського, який головував на Брестському Православному Соборі, що засудив унію з Римом; святитель Мелетій, Патріарх Олександрійський, який усіма можливими засобами допомагав православним галичанам у боротьбі з унією; преподобний Іов, ігумен і чудотворець Почаївський; великий просвітитель, Митрополит Київський і
Галицький, святитель Петро (Могила); видатний церковний діяч святитель Досифей, Митрополит Сучавський і всієї Молдавії, який знайшов
свій останній притулок у Галицькій землі; ревний поборник церковних канонів святитель Павел Тобольський; лемківський первомученик за
святе Православ’я Максим Сандович; уродженець Галичини священномученик Холмської землі отець Павел Швайка з матінкою мученицею
Іоанною; просвітителі галичан-емігрантів праведний отець Олексій Товт і священномученики Іоанн, Архієпископ Ризький, та протопресвітер
Олександр Хотовицький; Почаївські подвижники, сповідники і чудотворці преподобні Кукша та Амфілохій. До Собору Галицьких святих зараховані також великомученик Іоанн Новий-Сучавський та мученик Парфеній, мощі яких своїм перебуванням освятили Галицьку землю.
Знайомлячись із життєписами наших святих співвітчизників, читач матиме змогу переглянути трагічні та славні сторінки історії Православної Церкви в Галичині.
У збірку також увійшов акафіст Собору Галицьких святих, складений ігуменею Варварою (Щурат-Глухою), настоятелькою СвятоПреображенського жіночого монастиря Львівської єпархії.
Прес-служба Львівської єпархії

11

ÑÂ²ÒËÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß, №2, 2011

До 50-річчя з дня смерті

ÏÀÌ’’ßÒІ ÂËÀÄÈÊÈ ÌÀÊÀÐІß
Майбутній Митрополит Варшавський і
всієї Польщі Макарій
(в миру Михайло Федорович Оксіюк) народився на Підляшші
(тепер Польща) у 1884
р. 1907 р. він успішно
закінчує
Холмську
духовну семінарію і
продовжує навчання
у Київській Духовній
Академії, яку закінчив
із ступенем кандидата богослів’я у 1911
Владика Макарій
р. У 1914 р. в Києві
вийшла у світ монографія Михайла Оксіюка “Вчення апостола Павла
про виправдання”, яка стала значним внеском у вітчизняну богословську науку. Після блискучого захисту магістерської дисертації “Есхатологія святого
Григорія Ніського” у 1917 р. Михайла Оксіюка було
обрано професором Київської Духовної Академії.
П’ять років він читав курс історії Візантії у Київському університеті, а пізніше працював у бібліотеці Української Академії Наук, викладав історію
та мови у школах.
Після трагічної загибелі дружини у 1943 р. Михайло Оксіюк приймає ієрейський сан. Спочатку
він був настоятелем Свято-Покровського, а пізніше
Свято-Димитріївського храмів на Подолі у Києві.
20 квітня 1945 р. протоієрей Михайло Оксіюк
приймає чернечий постриг з ім’ям Макарій та підноситься до сану архімандрита. А через два дні
Святішим Патріархом Алексієм І, у співслужінні
з митрополитом Київським Іоанном та єпископом
Кишинівським Ієронімом, була здійснена його хіротонія у єпископа Львівського і Тернопільського.
На долю владики Макарія випала важка місія
возз’єднання уніатського духовенства та мирян Галичини з Руською Православною Церквою. Всіма
необхідними дарами і талантами наділив Господь
владику Макарія для його подвижницької та місіонерської діяльності на західноукраїнських землях:
євангельською добротою, архіпастирською мудрістю, високою культурою духу, дипломатичним передбаченням та незвичайною тактовністю.
Під час історичного Львівського Собору 1946
р. Преосвященний Макарій, єпископ Львівський
і Тернопільський, священоархімандрит СвятоУспенської Почаївської Лаври здійснив чин приєднання до Православної Церкви греко-католицького

духовенства, яке брало участь у роботі Собору. За
труди у справі возз’єднання греко-католиків з Православною Церквою, владику Макарія було піднесено до сану архієпископа.
Масштаби роботи владики Макарія зросли після того, як до території Галичини було приєднано
Закарпаття і він став архієпископом ЛьвівськоТернопільським та Мукачево-Ужгородським. Проте ревна жертовна праця дала свої добрі плоди. У
1949 р. в Мукачево відбувся урочистий акт ліквідації унії та возз’єднання греко-католицької церкви
Закарпаття з Руською Православною Церквою.
Важливою подією у діяльності архієпископа
Макарія на західноукраїнських землях була Архієрейська конференція, проведена на початку 1950
р. та присвячена питанням обрядовості. З метою
досягнення одноманітності у церковних службах і
наданню їм православного характеру, владика Макарій разом із нововозз’єднаними ієрархами – Антонієм Станіславським та Михаїлом Дрогобицьким
виробили спільне архіпастирське Послання усім
священнослужителям у єпархіях Західної України
та Закарпаття. У Посланні були вказані ті вимоги,
виконання яких було необхідним для повного звільнення богослужбового чину від латинських нашарувань, що виникли в часи панування унії. Владика
Макарій розумів, що для колишніх уніатів раптові
зміни в обрядах були б неприйнятними і могли б
стати причиною непорозумінь. Тому, не торкаючись обрядової сторони, були здійснені необхідні
вилучення та виправлення: з храмів було усунено
ікони Іосафата Кунцевича і грамоти Шептицького,
припинено служіння кількох літургій на одному
престолі в один день і служіння одним священиком
двох літургій поспіль та ін. Але і цей “виправний
мінімум” вимагав від владики Макарія і його соратників величезних зусиль та роз’яснювальної роботи серед возз’єднаного духовенства і мирян.
Після дарування Руською Православною Церквою автокефалії Польській Православній Церкві,
Собор її єпископів звернувся до Святішого Патріарха Алексія І з проханням дозволити перехід у підпорядкування ПАПЦ архієрея, “добре знайомого із
своєрідним устроєм церковно-релігійного життя у
Польщі”, який був би гідним зайняти митрополичу
кафедру у Варшаві.
5 травня 1951 р., з благословення Патріарха та
Святішого Синоду, у юрисдикцію Польської Автокефальної Православної Церкви було відпущено
архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія. У червні цього ж року його було возведено у
сан Митрополита Варшавського і всієї Польщі.
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Десять років очолював Блаженніший Макарій
Польську Православну Церкву. Владика Макарій
провів велику роботу з благоустрою церковноадміністративного життя Православної Церкви у
Польщі. За його ініціативою і постановою Собору
єпископів були організовані чотири єпархії. Було
відкрито багато нових парафіяльних храмів, особливо у західному регіоні Польщі. Митрополит Макарій відвідав усі єпархії, причому служив і проповідував у багатьох храмах. Кожне таке відвідування
було святом для православних віруючих. Турботами Блаженнішого Макарія було упорядковано богослужбове та господарське життя Яблочинського
Свято-Онуфріївського чоловічого та Свято-МарфоМаріїнського (на горі Грабарка) жіночого монастирів. Зусиллями владики Макарія був відбудований
Варшавський кафедральний собор святої Марії
Магдалини, відновлений богословський факультет
у Варшавському університеті. Багатьох семінаристів Владика підтримував матеріально.
Блаженніший Макарій, Митрополит Варшавський і всієї Польщі мирно спочив 2 березня 1961

Архієпископ Львівський Макарій під час
Йорданського водосвяття на Площі Ринок
у Львові. 19 січня 1949 р.
р. в Одесі, де перебував на відпочинку та лікуванні. Владика Макарій був похований на братському
кладовищі Одеського Свято-Успенського монастиря. Православні галичани зберігають добру пам’ять
про великого Ієрарха, дарованого їм Божим Промислом на зламі нашої церковної історії.
Степан Бецко, м. Львів

Сторінка духовної безпеки
У теперішній час серед православних людей можна почути дивні розмови на тему компетентності церковного управління. Результатом цього
є різні форми виступів проти церковної влади, єпископату та Священного
Синоду. Все частіше лунають ультимативні попередження чи навіть погрози з вуст “найправославніших із православних” на адресу священноначалія при незгоді останніх іти на повідку у перших.
Протоієрей Іоанн Шандра,
керівник прес-служби Хустської єпархії УПЦ
За матеріалами сайту “Православіє в Україні”

НАЙПРАВОСЛАВНІШІ” ІЗ ПРАВОСЛАВНИХ ― НОВІ РЕАЛІЇ
На деяких парафіях члени парафіяльних рад нерідко
вчиняють спроби повелівати настоятелями храмів, диктувати їм свої умови.
Страхають священників заміною їх на іншого священника, який буде робити “так, як ми скажемо”, зменшенням
місячного утримання, переходом до іншої юрисдикції і таке
інше. Ці та подібні їм групи намагаються показати священнослужителів як відокремлену від православного “загалу” групу, яку ж, звичайно, треба навчити, як жити “поправославному”. У цих свавільних заявах неважко побачити
спробу підміни авторитету Церкви (Тіла Христового) авторитетом тієї чи іншої особистості ― будь то лідер якоїсь
громадсько-релігійної організації, окремий священнослужитель, голова або члени парафіяльної ради, самопроголошений “старець” або “стариця”. Не дивно, що при цьому
дуже швидко виникає культ особистості.
У Православній Церкві справа спасіння ― це наша
особиста справа, але позитивний результат якої можливий
тільки серед тих, хто бачить, що без Господа нашого Іісуса
Христа та Його Святої Церкви наше особисте спасіння не-

можливе. Пустельники втікали у пустелі для того, щоб там
у спокої піддати себе строгій оцінці і побачити те, що було
необхідно виправити у собі, а користь від цього була і є для
всієї Церкви. Ми самі шукаємо шлях до місця, де би виразно відчувалася благодать Божа, тому рано чи пізно приходимо до Церкви. Ми залишимося в Церкві назавжди тільки
тоді, коли відчуємо, що наші особистості, разом складені в
єдиний містичний боголюдский організм Тіла Христового,
зростають духовно в міру Христову, наповнюючись благодаттю Святого Духа, допомагаючи один одному долати перепони на шляху. Отже, особисте спасіння можливе всередині Христового містичного Тіла, Його Церкви, а не за її
межами.
Друга помилка полягає у ствердженні, нібито священнослужителі не дбають про Церкву.
Священнослужителі спасаються у Церкві так само, як
і миряни. Священнослужителі поставляються Церквою за
принципом співробітництва Бога і людей (благодать священства від Христа ― достойний кандидат від людей).
Вони поставлені з метою бути, так би мовити, лідерами у
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спасінні, а спасає всіх нас Господь.
Прямий обов’язок кожного священнослужителя ― піклуватися про душі
ввіреної пастви, оберігати паству від
“вовків”. За це священнослужителі
дадуть відповідь перед Господом нашим Іісусом Христом, коли предстануть перед Ним на суді.
Отже, дбати про свою паству ―
святий обов’язок кожного священнослужителя. Але ж невже священнослужителі не можуть помилятися? Всі ми люди і всі ми можемо помилитися. Тому
найвища форма Церковного управління ― Помісний Собор
Церкви, на якому представлені всі православні християни
(священнослужителі, монахи та миряни) і всі мають право
одного голосу.
Третя помилка свавільних закликів ігнорувати чи не підкорятися рішенню священноначалія, Священного Синоду.
“Вони не знають, як все повинно бути, але ми точно знаємо правильну відповідь, чи можливо знайти вихід зі складного становища”. Той, хто відчуває благодать Святого Духа у
Церкві і живе нею, ніколи не піде проти Церкви. Церква ― це
не тільки священнослужителі. Церква Христова ― це всі, хто
в Христі брати і сестри, в кого одна (та ж сама) віра і один
(Той же Самий) Господь. Ця Церква дбає про свої потреби на
Соборах, приймаючи рішення під проводом Святого Духа.
Четверта помилка виражається у ствердженні, нібито
“церковники”, приймаючи “неправильні” рішення, зістаються поза церквою, а дана “справедлива” група і є уособленням Церкви
Цей сценарій не новий. Протестантизм, а потім і сектантство пройшли і далі проходять якраз цим шляхом. Сила
Православ’я в єдності віри і життя по вірі. Відділяється від
Церкви якраз той, хто відходить від такої єдності.
П’ята помилка – це нав’язування лукавої думки, нібито
при виникненні будь-яких проблем, нічого не можна вирішити мирним шляхом.

Стаючи на стезю свавілля у Церковних справах, ми виходимо за огорожу Церкви, де дуже легко можемо
впасти, покалічитися чи навіть духовно
загинути. Отже, якщо нас щось насторожує в житті Церкви, існують мирні
шляхи розгляду наших непорозумінь
та питань.
Мета церковного шляху ― прийняття справедливого і правильного
рішення, яке б допомогло справі спасіння всіх учасників,
втягнутих у дискусійне питання. Тому такий шлях ніколи не
буде швидкий і короткий.
Отож, шоста помилка “найправославніших із православних” ― це бажання негайно бачити передбачене ними
ж рішення відносно їхнього позову або вимоги.
Після допущення даної помилки вже припускаються до прокльонів та погроз, відкриваючи своє справжнє
лице. У той час, коли з якихось причин ми не погоджуємося з винесеним рішенням, звернімося до Матері Церкви смиренно, не втрачаючи християнської гідності, викладаючи суть нашого питання. Не проміняймо люблячу
та благодатну Церкву-матір на злу, спустошену від духовних дарів та сповнену ненависті підспудну групу, яка замість благодаті Божої наповняє своїх послідовників гордістю, хибним благочестям та блюзнірством. Ненависть,
гордість, бажання добитися свого будь-яким шляхом,
небажання прислухатися до голосу Церкви… Християнство бореться із цими проявами, вказуючи на гріховність
таких поступків. “Мода” на викрики та протистояння
Церкві не нова ― майже з самого початку були ті, хто
противився Духу Божому. Вони опинилися поза Господньою Церквою.
Замість того, щоб кричати та погрожувати один одному, нам ВСІМ потрібно вчитися жити у сповненій благодаті
Святого Духа церковній громаді. Час виправляти помилки
для нас настав!

Пропонуємо увазі читачів продовження роздумів ігумена Ігнатія (Душеїна), благочинного
VIII округу Калузької єпархії РПЦ, про те, що ж таке чернецтво.

ПРО ЧЕРНЕЦТВО*
– Розкажіть, будь ласка, про основні проблеми сучасного
чернецтва.
– Найголовніша проблема – відсутність або убогість духовного керівництва. Справжнє чернецтво можливе лише в спадкоємстві від наставника до учня. Самочинство неприпустиме.
За словом святителя Ігнатія: “Самочинне чернецтво – не
чернецтво. Це – спокуса! Це – карикатура, спотворення чернецтва! Це – глузування над чернецтвом! Це – обман самого себе!
Це – акторство, дуже здатне привернути увагу і похвали світу,
проте таке, що відкидається Богом, далеке від плодів Святого
Духа, багате плодами, що виходять від сатани”.
Зникли наставники, перервалося спадкоємство. Але відродження чернецтва немислиме без духовного керівництва. А керувати може лише той, хто сам був керованим. Замкнуте коло.
Іноді в історії це коло розривалося милістю Божою. Так було за
* (Продовження. Початок в №1, 2011)

преподобного Сергія Радонезького. Він отримав дар керівництва, не маючи керівника, і став керівником декількох поколінь
російських ченців. Так було і з преподобним Паїсієм Величковським – саме від нього мають походження Оптинські старці.
Є і ще проблеми. Дивну силу у нас має зовнішність. Саме
вона стає мірилом духовності в очах багатьох наших сучасників. Зовнішній вигляд ченця – довге волосся і борода – спочатку виник від певного нехтування собою, тому що подвижникам просто було не до свого зовнішнього вигляду. Але тепер,
дивлячись у деяких монастирях на випещені розчесані бороди,
починаєш думати, що в чернечій аскезі сучасності стало на однин подвиг більше...
– У чому полягає духовна брань монаха?
– Загалом, брань у всіх християн одна: зі своєю неміччю,
гріхами, гординею. З духами злоби піднебесної. Просто у монаха в ідеалі вона йде на іншому рівні. Якщо в повсякденному
житті людина прагне утриматися від гріховних справ і слів, то
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чернець покликаний отримати перемогу в самому джерелі гріха, там, де народжуються думки і вольові рішення. У дусі, в
думці – в тому духовному “місці”, яке святі отці називали “серцем” людини, – там і йде брань монаха. Хоча треба відзначити,
що там же повинна йти брань у всіх нас.
Святитель Феофан Затворник учив: “Бог прислухається до
розуму, а тому ті ченці, які не поєднують зовнішню молитву з
внутрішньою, – не монахи, а чорні головешки. Той чорноризець не має печаті Христової, який не знає (або забув) творення
Ісусової молитви”.
– Чи володіють сучасні ченці мистецтвом розумного творення Ісусової молитви?
– Молитва – це не мета, а засіб. Якщо молитва стала метою
– може статися біда: молитва заради молитви. А втім, з іншого
боку, без цього засобу і саме спасіння неможливе. Тому так багато уваги приділяли древні ченці молитві.
І святі отці пишуть, що дійсно молитва – показник духовного стану людини. По тому, наскільки людина навчилася молитися, можна судити про її духовне зростання або, навпаки,
– про духовну деградацію.
Що ж до молитви сучасних ченців, то Бог відає, хто як мо-

литься. Ніколи ніхто зі святих отців не рекомендував молитися
напоказ або навіть розповідати про свій досвід. Тому навряд чи
ми дізнаємося у ченців про їх “мистецтво”.
– Чи правильно можно зрозуміти слова святителя Ігнатія
(Брянчанінова), що на сьогоднішній день абсолютну покірність
духівникові не можна практикувати навіть ченцям?
Про “гру в послух” святитель Ігнатій писав дуже різко і
грізно: “...душегубне акторство і найсумніша комедія – старці,
які приймають на себе роль древніх святих старців, не маючи їхніх духовних дарів; хай знають, що саме їхній намір, самі
думки і поняття про велике чернече творення – послух є помилкові, що сам образ їхніх думок, їхній розум, їхні знання є
самовтіхою і бісівською звабою”.
“Заперечать: віра послушника може замінити “недостаточество” старця. Неправда: віра в істину рятує, віра в брехню і в
бісівську спокусу занапащає”.
Це все, звичайно, не поширюється на “послух” адміністративного характеру, тобто різні господарські роботи в монастирі
або церковні служби. Йдеться про древнє чернече творення –
безумовну покірність духоносному наставникові. Ось така покірність в наші дні зовсім неможливо.

Чи має право мирянин молитися по вервиці (чотках)?

ПРО ВЕРВИЦЮ
Ще два сторіччя тому вервиці (чотки) носили ремісники, селяни і навіть
солдати. Тепер багато хто вважає вервицю (разам із клобуком і мантією)
атрибутом чернецтва. Слід зазначити,
що стародавня традиція – молитися
на вервиці – залишилася не тільки у
православних, але й у монофізитів,
старообрядців, католиків; вервиці існують також у мусульман
і буддистів.
У стародавніх чернечих статутах немає згадки про вервицю. І лише в XVIII столітті з’явилася необхідність ввести в
чин чернечого постригу благословення на невпинну молитву
з вервицею, тому що така молитва почала забуватися. Монастирські старці вважали, що мирянам слід отримати від духовного отця – старця – благословення “на вервицю”, оскільки для
читання Іїсусової молитви потрібне наставництво, особливо
напочатку; старці вважали, що носіння вервиці вимагає від
людини безперестанної молитовної праці, інакше сама вервиця
на Суді Божому викриватиме її в недбальстві або в лицемірстві.
Церковно-слов’янська назва вервиці – “чотки” походить від
слова “считать” – рахувати (молитви і поклонів). Шкіряні чотки називаються “лестовка”.
В ужиток вервиці були введені святителем Василієм Великим (за іншими джерелами – преподобним Пахомієм Великим
або преподобним Антонієм, в перші століття християнства)
для неосвічених ченців, що виконували молитовне правило не
по книгах, а за певним числом Іїсусових молитов. Іншого призначення (практичного, символічного) вони не мали.
Вервиця у чернецтві називається духовним мечем і вручається ченцеві під час постригу для безперервної молитви. У
цьому випадку вервиця служить нагадуванням про невпинну
молитву, засобом проти розпорошення думок. Вервиця може
використовуватися також для молитовного правила, яке складається з певної кількості Іїсусових молитов (сотниця, двосотниця і так далі). Правило читається по особливому благословенню, щоб від надмірного старання не впасти у стан духовної
омани. Для мирян використання вервиці в молитовній практиці
можливе лише з благословення духівника. Молитва на вервиці

не виключає також можливих включення інших молитов, наприклад, на кожній великій намистинці можна читати “Отче
наш…”, або “Богородице Діво…”, або яку-небудь іншу молитву, близьку людині, що молиться, або ж молитви своїми словами, які виливаються з серця людини і які православна духовна
практика не забороняє, аби лише серце промовляло до Бога.
Але у будь-якому випадку на всяку молитовну практику необхідне благословення духівника.
Вервиця нагадує також євангельську розповідь про те (див.
Мф. 21, 12 і далі), як Господь наш Іісус Христос обурився тим,
що у дворі Єрусалимського храму, де люди повинні були тільки
молитися, вони відволікалися від молитви торгівлею жертовними тваринами та обміном грошей. Він почав перекидати столи лихварів і, зробивши батіг, як сказано по-слав’янски – “біч
от вервій” (див. Ін. 2, 15), почав виганяти з храму і тих, хто
торгував, і худобу, яку вони продавали. Так і людина, яка молиться на вервиці проганяє зі свого серця, зі своєї душі “торгуючих” – всіляку нечистоту, плотські пристрасті; тіло ж людини – це храм Божий (див. 1Кор. 3, 16-17).
У духовній практиці Православної Церкви немає строгого
правила, як молитися на вервиці. Основна молитва, якою моляться на вервиці, – Іїсусова молитва: “Господи Ісусе Христе,
Синє Божий, помилуй мя грішного” (або коротша форма “Господи, помилуй мя”). Іїсусову молитву читають, перебираючи
вервицю, зазвичай з сотнею вузликів. Положення тіла під час
такої молитви не має особливого значення. У православній
традиції молитву найчастіше читають стоячи, але можна й сидячи, або ж на колінах, а якщо долають немочі або втома, то
й лежачи. Преподобний Силуан Афонський (1866-1938), коли
молився, ховав у шафу годинник, щоб його клацання не відволікало від молитви, і натягав на очі і вуха товсту вовняну
чернечу шапку.
Молитва з вервицею повинна бути непомітною для стороннього ока, виняток можуть становити лише ченці, що мають на
це особливе благословення.
Ставлення до вервиці повинне бути благоговійним. Слід,
щоб вони лежали у тому ж місці, де зберігаються Євангеліє та
молитвослов.
Священик Сергій Резніков, м.Львів
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День пам’яті святої

Çàðàäè ñïàñіííÿ і ëþáîâі äî áëèæíіõ âîíà
âçÿëà íà ñåáå ïîäâèã çäàâàòèñÿ áåçóìíîþ.
Єпископ Олександр (Мілеант)

ÑÂßÒÀ ÁËÀÆÅÍÍÀ ÊÑÅÍIß
6 лютого(н.ст.) Православна Церква вшановує пам’ять
святої блаженної Ксенії Петербурзької (ХІХ).
Свята блаженна Ксенія народилася в першій половині
XVIII столітя. Після досягнення повноліття Ксенія Григорівна поєдналася в шлюбі з придворним півчим,
полковником Андрієм Федоровичем Петровим, і жила з чоловіком у Санкт-Петербурзі.
Але не довго судив Господь молодій парі йти
разом по життєвому шляху: Андрій Федорович помер, залишивши Ксенію Григорівну
вдовою на двадцять шостому році її життя.
Цей несподіваний удар так сильно вразив
Ксенію Григорівну, так вплинув на молоду
вдову, що вона відразу як би забула все земне, людське, всі радощі і утіхи, і внаслідок
цього багатьом здавалася божевільною.
Так на неї почали дивитися навіть її рідні і знайомі і особливо після того, як Ксенія
рішуче роздала все своє майно бідним, а
будинок подарувала своїй хорошій знайомій, Параскеві Антоновій. Звільнившись
від всіх земних обов’язків, свята Ксенія вибрала для себе
важкий шлях юродства Христа ради.
Юродство – методика духовного подвижництва, що
полягає у божевіллі або його симуляції. Вважається, що це
допомагає перемогти гріх гордині.
Християнські юродиві намагаються наслідувати приклад Іісуса Христа, що терпів глузування та знущання натовпу в Єрусалимі.
Ксенія стала одягатися в костюм чоловіка і стала всіх
запевняти, що Андрій Федорович зовсім не вмирав, а померла його дружина Ксенія Григорівна, і вже потім охоче
відгукувалася, якщо її називали ім’ям чоловіка.
Певного місця проживання Ксенія не мала. Переважно
вона цілий день блукала по Петербурзькій стороні і переважно
в районі церкви святого Апостола Матфея, де у той час жили
в маленьких дерев’яних
будиночках небагаті люди.
Дивний костюм бідної жінки, її дивні розмови, її покірливість, відсутність гніву
давали нерідко злим людям
і особливо, вуличним хлопчиськам привід і сміливість
глумитися над блаженною.
Блаженна ж всю цю ганьбу
переносила смиренно. Лише
одного дня, коли Ксенію вже
почали вважати за угодника
Божого, жителі ПетербурзьКаплиця блаженної
Ксенії на Смоленському кої сторони бачили її в сильному гніві. Знущання хлопкладовищі
чаків в той раз перевищили
у м.Санкт-Петербурзі
будь-яке людське терпіння,

вони лаялися, кидали в неї камінням і брудом. Відтоді місцеві
мешканці поклали край вуличному переслідуванню юродивої.
З часом до дивацтв блаженної звикли. Їй стали пропонувати теплий одяг і гроші, але Ксенія ні за що не погоджувалася проміняти своє лахміття і все своє
життя проходила в червоній кофтині і зеленій спідниці або навпаки – зеленій кофтині і червоній спідниці. Очевидно, це були
кольори військового обмундирування її чоловіка. Милостиню вона також не приймала, а брала лише від добрих людей “царя
на коні” (копійки із зображенням вершника) і негайно ж віддавала цього “царя на
коні” таким же біднякам, як і сама вона.
Блукаючи цілими днями брудними вулицями Петербургу, Ксенія зрідка заходила до
своїх знайомих, обідала у них, розмовляла,
а потім знову йшла мандрувати. Де вона
проводила ночі, довгий час залишалося
невідомим. Цим зацікавилися і місцева поліція, для якої місцеперебування блаженної
ночами здавалося навіть підозрілим. Проте, виявилось, що
Ксенія, незважаючи ні на яку пору року і погоду, йшла на
ніч в поле і тут навколішки в молитві простоювала до самого світанку, поперемінно роблячи земні поклони на всі
чотири сторони світу.
Іншим разом робітники, які будували нову кам’яну
церкву на Смоленському кладовищі, почали помічати, що
вночі, під час їх відсутності хтось наносить на верх церкви, що будується, цілі гори цеглин. Довго дивувалися цьому
робітники. Нарешті вирішили довідатися, хто міг бути цей
дармовий, невтомний працівник, який щоночі носить для
них цеглину. Виявилось, що це була раба Божа блаженна
Ксенія.
За великі її подвиги і терпіння Господь ще за життя прославив Свою угодницю. Раба Божа Ксенія удостоїлась дару
прозріння сердець і передбачення майбутнього.
Вона передрекла кончину
імператриці
Єлизавети
Петрівни та Іоана Антоновича; купчисі Крапівніній передбачила кончину,
кажучи: “Зелена кропива,
але скоро пов’яне”, а одній
бідній дівиці – заміжжя.
Милість Божа так явно
перебувала на Ксенії, що
навіть ті, до кого вона просто заходила або у кого
споживала їжу, були щасГробниця
ливі і успішні в справах.
блаженної
І торговці, і візники – всі
Ксенії
прагнули зробити їй по-
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слугу; особливе благополуччя відвідувало тих, кому сама
блаженна Ксенія давала що-небудь.
На сімдесят першому році земного життя вона віддала
душу Богові. Тіло її було поховане на Смоленському кладовищі. І багато знамень милості Божої почало відбуватися біля її могили. За молитвами блаженної Ксенії Господь
врятував одну дівицю від жахливого шлюбу із біглим каторжником, який видавав себе за убитого ним полковника.
Після панахиди над її могилою хворі отримували зцілення,
у родинах встановлювалася порушена злагода, нужденні
отримували все необхідне. Навіть земля на місці поховання
Ксенії вважалася святою. На могилі змінилося щонайменше дві плити, які благополучно були розібрані на шматочки.
Вважалося, що земля або камінь з місця поховання Блаженної стане запорукою успіху і щастя.
В 1902 році згідно з проектом архітектора А.А. Всеславіна над могилою блаженної Ксенії була споруджена кам’яна
каплиця, до якої почали приходити її численні шанувальники. Люди моляться, обходять храм тричі, вимовляючи слова
"Свята блаженна мати наша Ксенія, моли Бога за нас".
В 1940 році каплицю закрили. Сім років храм не діяв,
але люди все одно приходили сюди, знаючи, що свята допоможе. У 1960 році влада Петербурга вирішила повністю
стерти навіть спогади про блаженну. Могилу Ксенії замурували, а в каплиці відкрилася шевська майстерня. Проте,

з роботою у взуттьовиків не склалося. У народі говорили,
що свята не дала їм вбити жодного цвяха. Влада міста прикрила цю артіль і організувала нову. Тепер у капличці працювали скульптори. Але всі скульптури, народжені в стінах
майстерні вдень, на ранок виявлялися розбитими. А в щілинах високого паркану постійно біліли записки, залишені
для Блаженної Ксенії.
На стіні каплиці є мармурова плита, напис на якій свідчить:
В ім’я отця і Сина і Святого Духу.
У цій каплиці похована раба Божа Блаженна Ксенія
Григорівна дружина півчого Андрія Федоровича. Залишившись після чоловіка 26 років, мандрувала 45 років. Звалася у
вдівстві ім’ям чоловіка: Андрій Федорович. Всього життя
її було на землі 71 рік.
У 1794-1796 році брала участь в побудові Смоленської
церкви, таємно ночами тягнучи на своїх плечах цеглу для
церкви, яка будувалася.
“Хто мене знав, хай згадає мою душу для спасіння своєї
душі.” Амінь.
Після багаторічного народного шанування блаженна Ксенія Петербурзька була зарахована до лику святих у 1988 році
на Помісному Соборі Російської Православної Церкви.
За матеріалами інтернет сайтів підготувала
Ганна Шевченко

Святині Львівщини

КАПЛИЦЯ ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ У ЛЬВОВІ
У дворі Успенської (Волоської) церкви (вул. Руська,
7) знаходиться одна з перлин
львівської архітектури епохи Ренесансу – каплиця Трьох
Святителів: Василя Великого,
Іоанна Златоустого та Григорія
Богослова. Збудована вона була
у 1578-1691 рр. Фундатором каплиці був грецький купець член
Львівського
ставропігійного
братства Костянтин Корнякт
(бл. 1520 – 1603). Її зодчим найчастіше називають італійського
майстра Петра Барбона (р. н. невід. – 1588), але за іншими даними, ним був львівський будівничий Андрій Підлісний, хоча найвірогідніше, враховуючи синтез у споруді здобутків італійського
ренесансу з традиційним українським зодчеством, будівничими
каплиці були двоє – італієць і українець. Архітектор збудував
основний об’єм каплиці у вигляді куба, що характерне для класичної ренесансної архітектури. Завершення цілком українське:
три різновеликі бані на високих восьмикутних барабанах.
Збудована наприкінці ХVІ століття каплиця Трьох Святителів мала кілька попередниць. Найпершою з них була невелика
дерев’яна церковця Трьох Святителів. Вона, як згадується у
літописі, згоріла при штурмі Львова військами польського короля Казимира (1349). Друга капличка, теж дерев’яна, існувала
до 1560 р. І лише після закінчення будівництва вежі Корнякта
(1578) Успенське братство, не зважуючись одразу на спорудження церкви, вирішило збудувати нову каплицю.
Деякий час каплиця слугувала церквою, бо після пожежі
1571 р. Успенська церква стояла в руїні. Освячено каплицю
було у січні 1591 року. Будівля каплиці притикає однією стороною до північної стіни Успенської церкви, довгою стороною
– до вежі Корнякта.

Будівля каплиці – невелика, прямокутна в плані, без колон та стовпів. Пілястри
ділять фасад на три частини, в центрі знаходиться кам’яний різьблений портал,
один з кращих зразків архітектурної пластики XVI–XVII століть. Стіни каплиці
прикрашають великі заокруглені вікна.
Шляхетно різьблена арка дверей органічно
поєднується з багато оздобленим декором
фасаду. В різьбленому оздобленні колон
широко використано, притаманний українському декоративному мистецтву, мотив виноградної лози. Завершується каплиця
трьома куполами на багатогранних барабанах і ліхтарях.
Кожного відвідувача вражає оздоблення інтер’єру каплиці,
яка в середині здається набагато більшою і вищою. В різьбленні декору перегукуються мотиви соковитих грон виноградної
лози та пишного рослинного орнаменту. У північній частині
каплиці розміщені страсні ікони, автором кількох з них був видатний художник Петро Холодний (1816 – 1930). Ліпнина із
штучного мармуру та живопис з імітацією мозаїки щедро покривають стіни каплиці.
Після пожежі 1671 р. каплицю відбудував на свої кошти член
Успенського братства Олексій Балабан. Про це розповідає напис
на кам’яній дошці, вмурованій над входом. За іменем фундатора
відбудови каплицю ще називають Балабанівською. У наступні
роки зовнішній вигляд каплиці суттєво не мінявся. У 1846–1847
роках каплицю реставрували, тоді ж вона була сполучена з церквою проходом. Нині вхід в Успенську церкву з вулиці закритий,
можна увійти тільки через каплицю Трьох Святителів.
Каплиця Трьох Святителів була настільки довершеним витвором, що надихнула православну громаду Львова на будівництво нової Успенської церкви, фактичним праобразом якої
й стала.
Підготував Степан Бецко, м. Львів
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Звичай стрітенських свічок дуже стародавній, у Єрусалимській церкві він існував з IV
століття: у день свята звершувався хід зі світильниками. Про хід перед літургією зі свічками йдеться в Мінєї: близько 7-ої години ранку
(тобто на самій межі світла і пітьми) виходили

з літією (тобто – хресним ходом) з обителі співючи стихири та канон свята; після повернення до обителі читали часи і служили літургію.
Пізніше, коли хресний хід вже не звершувався,
замість цього віруючі запалювали свічки під
час літургії.
Стрітенськая свічка – тепла, світла і добра
традиція Руської Православної Церкви, яка
завдяки святителю Петру (Могилі), збереглася у вигляді “Чина благословения свещъ на
Сретение Господне”. У третій молитві цього
чину священик звертається до Бога: “Господи Иисусе Христе, Свете истинный, просвещаяй всякаго человека грядущаго в мiр: излей
благословенiе Твое на свещы сiя, и освяти я
светом благодати Твоея: изволи же милостиве, да яко сiя светила огнем видимым возжженна нощныя тьмы прогоняют, тако сердца
наша, невидимым огнем, си есть, светлостiю
Святаго Духа просвещенна, слепоты всяческих избежат…”.
Освячені стрітенські свічки віруючі відносять додому і протягом року запалюють їх під
час домашньої, а також і в особливих випадках – наприклад, під час молитви за хворих, в
моменти душевних тривог і хвилювань. Також
є звичай запалювати ці свічки у Великий піст

за богослужінням: на каноні Андрія Крітського,
страсних Євангеліях.
У народі побутує думка, ніби свято Стрітення
є межею між зимою і весною. Саме тому назву
свята – Стрітення в побуті пояснюють зустріччю
зими з весною: “на Стрітення зима з літом зустрілася”. У північно-західній Русі свято це відоме під
назвою “громниця”, а освячені у цей день свічки
називаються “громницями”. Запалювалася “громниці” під час грози. Вважалося, що Друге пришестя настане вночі під час грози, і кожної грози
віруючи приготовлялися зустріти Христа “бдяща”
та “зі світом”, як про те говориться у молитвах “Се
жених грядет” і “Нині отпущаеши”. Старець Симеон, який все життя чекав Христа, а після зустрічі з Ним мирно відійшов у вічність, був зразком
для наслідування в подібному вартуванні. Також
очевидний символічний зв’язок з євангельською
притчею про п’ятьох мудрих і п’ятьох юродивих
дів, яка згадується у тропарі “Се жених грядет”.
Аналогічний зміст мало і запалення “громничної”
свічки при відході душі від тіла.
Церква освячує свічки на Стрітення на знак
освячення і очищення світу істинним Світлом
Христового Євангелія, не надаючи освяченим
свічкам якого-небудь марновірного магічного
значення. Треба пам’ятати, що марновірства не
мають ніякого відношення до віри в Бога і більш
того, витісняють справжню віру з серця людини.

Жодні формальні знання про релігію, жодні народні традиції, а особливо тим забобони предків не можуть наблизити нас до Бога. До Бога
наближує лише віра і любов до Нього, довіра до
всього, що звершує Він у нашому житті.
Священик Сергій Резніков, м. Львів
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Один випадок

ÂÎÑÊÎÂÀ ÑÂI×ÊÀ
Раба Божа Олександра, із Ставрополя, розповіла такий
випадок. На початку 90-х років разом з іншими паломниками приїхала вона до Києво-Печерської Лаври. Вклонившись святиням Лаври, паломники вже збиралися в автобусі.
Часу залишалося дуже мало, автобус ось-ось повинен був
від’їжджати, і Олександра, попросивши зачекати її, поспішила до раки ще одного святого угодника Божого, щоб хоч
би прикласти до неї воскову свічку.
У Ставрополі Олександра працювала у школі, вела
предмет “релігієзнавство”. Повернувшись із паломницької
поїздки, вона вирішила на уроці розповісти дітям про відвідані святі місця, показати привезені ікони, книги. Клас
був змішаний: разом навчалися православні діти і діти
мусульман. Олександра попросила всіх неправославних
учнів вийти з класу: вона побоювалася реакції нестриманих в емоціях батьків-мусульман. Але усім старшокласникам було цікаво послухати розповідь викладача, тому
ніхто не захотів йти з уроку. Розповідь виявилася захоплюючою, до того ж, Олександра дістала воскову свічку, прикладену в Лаврі до святих мощей. Свічка всіх вразила: у
той час (90-і роки) воскових свічок в місті ніхто не бачив.
Один мусульманський хлопчик, з густою темною шеве-

люрою, навіть встав з-за парти і підійшов до вчительки.
Проте не встиг він ще узяти свічку в руки, як та раптово
спалахнула з обох кінців. Олександра злякалася, їй здалося, що зайнялося волосся учня. Вона відсмикувала свічку
від хлопчика і полум’я згасло. Перелякана тим, що відбулося, Олександра уважно розглядала свічку, і їй здалося,
що ніби на обох кінцях свічки залишилися хрестоподібні
сліди полум’я. Після такої події під час свого уроку вчителька дійсно очікувала серйозних агресивних дій з боку
батьків-мусульман.
Пройшло кілька днів. Якось, йдучи по шкільному коридору, Олександра помітила групу мусульманських жінок,
серед яких впізнала маму того самого хлопчика. Жінки
тихо перемовлялися й вказували на Олександру пальцем.
Вчительку викликав до себе директор школи. Причина виклику виявилася несподіваною: директор передав прохання
мусульманських матерів дозволити їхнім дітям бути присутніми на уроках релігієзнавства.
А згодом у місцевий православний храм почали заходити жінки-мусульманки. Вони не молилися, але уважно спостерігали за ходом богослужіння.
Пересказав Павло Щебелюк, м.Львів

ОСВЯЧЕНО КАБІНЕТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
Протягом останніх двох років місіонерському відділу Львівської єпархії УПЦ вдалося налагодити плідну співпрацю з керівництвом та педколективом середньої школи №52 ім. Лобачевського м. Львова.
Робота ведеться у багатьох напрямках. Це зустрічі священика
з учнями, батьками та вчителями школи, на яких обговорюються
важливі аспекти виховання молоді. Була організована дводенна

періодичні видання. На прохання православних батьків скульптор Ксенія Калмикова виконала барельєф Ангела Хранителя, який також було встановлено і освячено в кабінеті. З великим розумінням і небайдужістю до облаштування кабінету
поставилася директор школи – Спіченко Галина Тадеївна.
У всіх цих заходах безпосередню участь взяли ієрей Назарій Швець (місіонерський відділ Львівської єпархії УПЦ),

паломницька поїздка до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Школу відвідав відомий московський режисер-місіонер Василій
Яцкін. Систематично переглядаються та обговорюються фільми
на морально-етичну, духовну тематику тощо.
На початку року відбулася дуже важлива подія, яка стала
своєрідним завершенням тривалої і, можливо, непомітної, але
кропіткої праці. А саме, у школі завершилося оформлення кабінету християнської етики. Школі передли в дар писані ікони
Спасителя і Богородиці, зроблено широкоформатні інформаційні стенди, на полицях з’явилася православна література та

голова профспілкового комітету школи Колеснікова Світлана
Митрофанівна, голова батьківського комітету Маркелова Лариса Валеріївна, вчитель християнської етики Іваничко Василь
Михайлович, родини Савченків, Будаїв, учні школи, небайдужі
члени педагогічного колективу.
Після завершення усіх робіт відбулося освячення кабінету.
Спільними зусиллями звичайне класне приміщення перетворилося на справжній осередок духовності.
Громада православних батьків ССЗШ № 52 м. Львова
для прес-служби Львівської єпархії
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Нам пишуть

РІЧНИЦЯ СМЕРТІ МАТІНКИ ІОАННИ
23 вересня 2010 року минув рік після смерті чудової,
дарованої нам Богом людини – матінки Іоанни Яворської. Тож і не дивно, що в цей день храм Різдва Пресвятої Богородиці в с. Бистриця Дрогобицького р-ну зібрав
17 священнослужителів: 16 священиків і диякон Тарасій
Андрусевич з м. Борислава.
Молитовно, зі сльозами на очах, проходило заупокійне Богослужіння. Напередодні о. Іоанн Чирик з Хмельницької області разом з настоятелем о. Ярославом Яворським звершили заупокійну Всеношну. Зранку перед

Літургією служився заупокійний Акафіст, який очолив
о. Петро Самоїл з с. Верчани Стрийського району. Йому
співслужили о. Ярослав, о. Іоан Чирик і о. Іоан із с. Лосинець Турківського району.
Божественну Літургію очолив о. Віктор Путятицький, декан Стрийського району, якому співслужили: о.
Олексій, декан Турківського р-ну, о. Андрій з Турки, о.
Петро Самоїл, о. Ілля з с. Шандровець Турківського р-ну,
настоятель о. Ярослав, о. Миколай декан Мостиського
р-ну, о. Іоан з с. Євминка Чернігівської обл. (брат покійної), о. Роман з с. Вовчок Чернігівської обл., о. Іоан з с.
Лосинець, о. Петро з Закарпаття, о. Роман зі Стебника та
о. Іоан Чирик.
За Літургією також молились о. Миколай, декан Дрогобицького р-ну, о. Володимир з м. Борислава та о. Богдан зі Стебника.
Настоятель о. Ярослав Яворський, від щирого серця
подякував сонму духовенства, парафіянам і всім тим, хто
приїхав з різних місць вшанувати пам’ять шанованої усіма нами матінки Іоанни, а разом з тим розділити смуток
втрати рідних покійної.
У наш такий нелегкий час, час політичних і екологічних криз, знецінення моральних цінностей, люди шукають якоїсь тихої пристані, де б можна було відпочити від
всіх життєвих незгод, знайти розуміння і тепло.
Такою пристанню для нас, парафіян с. Бистриця була
матінка Іоанна. Ми йшли до неї із питаннями духовного
плану, із тілесними недугами (матінка Іоанна за фахом
була лікарем), йшли із різними життєвими і сімейними
негараздами. І хоч було в неї багато роботи по господарству і біля діточок, завжди знаходила час щоб дати добру
пораду. І для багатьох з нас Вона справді була тим “світлом у темряві”, якого так шукають наші втомлені душі.
Отець Ярослав сказав: “Я дякую Богу за те, що послав мені таку вірну і мудру помічницю. Дай Боже такої
глибокої віри і великої поваги до священицького сану

кожній дружині священика. Я сам вчився у матінки Іоанни терпіння та смирення.
На початку 90-х років, коли пасажирський транспорт
їздив нерегулярно, щоб не залишити людей без Літургії,
ми часто з матінкою проходили 25-30 км. На ногах були
мозолі, але матінка ніколи не роптала. Пригадую, коли
повні чоботи снігу набрала, а попереду ще половина
дороги, зупинившись сказала щоб я йшов або попереду,
або ззаду неї промовляючи Іісусову молитву, щоб часом
не посваритись, або когось осудити, тому що тоді наш
труд не буде угодний Богові”.
Дійсно велике було в неї терпіння і послух. Усіх парафіян матінка Іоанна любила і терпляче наставляла.
Перед самою смертю наставляла і мене – священика.
“Отче, пробач, що так рано залишаю тебе із дрібними
дітьми, бо така воля Божа. Будь вірний Богу до смерті і
Господь не залишить тебе. Згадай, коли на твоїй парафії
не було ні церкви де молитися, ні церковного будинку, ні
дзвіниці, то за короткий час (16 років) Господь послав
усе: і церкву, і другу зимову церкву з дзвіницею, і приміщенням для недільної школи і церковний будинок. І в
діточок є все необхідне для життя. То ж і далі люби Бога
ще більше і Бог буде любити тебе і наших дітей, за яких
я, навіть будучи в пеклі, буду молитись, щоб Господь помилував, бо Він обіцяв, що вдів і сиріт не залишить”.
Молитовно проходила і панахида на прибраній живими квітами могилці біля храму, яку широким кругом
обійняв сонм священнослужителів. Панахиду очолив о.
Миколай Мандзюк, декан Дрогобицького р-ну.
Позаяк приміщення недільної школи невелике, то
пісна поминальна трапеза проходила і на церковному
дворі. Адже м. Іоанна останній час свого життя провела
як черниця. Утримувалась від м’яса, молочних продуктів, солодощів, вкушала чорний хліб, воду і овочі. Причащалася за кожною Літургією. Остання сповідь матінки
була тривалою і дуже ретельною.
“А ось і останнє моє причастя” … Так і сталось. Жаль,

що вже рік не приходить до нашого храму матінка Іоанна
читати Часи, керувати церковним хором, не приводить
своїх діточок до Причастя. Але укріпляє нас її могилка
біля храму, побіч якої ніхто не проходить без молитви.
Бо віримо і сподіваємося, що матінка Іоанна і сьогодні і
завжди молитовно з нами.
“Со святими упокой, Христе, душу раби Твоєя”.
Від імені всіх парафіян і зі слів о. Ярослава
писала Ольга Смольницька,
с. Бистриця Львівської області.
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Традиції церковного співу

МОЛОДІЖНИЙ ХОР
Íàó÷àéòåñü ó âñÿêіé ìóäðîñòі é íàïîóìëÿéòå îäíі îäíèõ, ñïіâàþ÷è Áîãîâі
ç ïîäÿêîþ âіä óñüîãî ñåðöÿ ïñàëìè, ãіìíè òà äóõîâíі ïіñíі (Êîë. 3.16).
Хоровий спів – це не просто особливе багатство Східних
Церков, це їхній унікальний внесок у скарбницю вселенського християнства. Це їхнє покликання, їхня місія в сучасному
світі – свідчити про присутність Царства Христового на землі
через літургійне життя.
У Православній Церкві зберіглося усвідомлення євангелізаційної сили, яка криється в мистецькому вимірі східнохристиянського літургійного життя. Літургійний знак, іконопис,
спів, сама структура богослужіння – переходи з однієї теми
до іншої, з одного настрою в інший, від біблійного тексту до
гімнографії, чергування крилосів, коливання між поліфонією
і монодією, розмаїття гласів, кожен із яких теж має свою духовну тему, – все це колосально служить євангелізації.

Вже в епоху Катерини ІІ припадає час творчості новітніх
основоположників сучасного хорового мистецтва – Березовського та Бортнянського. Також трудами А.Ф. Львова всі
необхідні піснеспіви для Православної Церкви були поставлені на правильну гармонію – це Октоїх, Ірмологій, ірмоси,
недільні антифони та ін.
У Львівській єпархії свято зберігаються і передаються
традиції церковного співу Православної Церкви. За благословенням архієпископа Августина з випускників підготовчих
занять з “Церковного співу” був створений архієрейський та
дитячий хори.
Завдяки старанням першого регента Максима Сарочана та
молитвам Владики перша служба, на якій співали дітки, від-

У церковній музиці, на відміну від світської, спів – це засіб підсилення виразності СЛОВА. Якщо проповідь священика здана глибоко впливати на людину не тільки словом, але й
риторичними прийомами, інтонаційним звучанням, то музика
повинна підпорядковуватися молитві, допомогти розкрити її
зміст.
Свідчення про час запровадження церковного співу на
теренах Київської Русі ми знаходимо в літописах. В Іоакимовому літописі сказано, що константинопольський імператор
і патріарх прислали до Великого князя Володимира разом з
митрополитом Михаїлом доместиків із слов’ян, тобто, вчених
співаків з Болгарії та Моравії. Це є перша епоха нашого церковного співу.
Друга – як свідчить степенна книга, до великого князя
Ярослава І Мудрого з Греції прийшли доместики. Як свідчить
літопис, спів виконувався на вісім голосів трьома співаками
(тріо): “пріідоша тріє пєвци грєчєстіі с ноти своімі... і стало на
Русі пєніє дємєствєнноє.” “Демественним” спів називається
тому, що у Візантійській імперії його виконували придворні
доместики. З часу Івана Грозного в Олександровській слободі появився крюковий спів, який, в дещо зміненому вигляді,
зберігся в старообрядців. Крім того вживався і партесний спів
(pars – частинка), його вдосконалював Бортнянський. Пізніше
всюди був розповсюджений придворний спів.
За царя Федора Олексійовича найбільший вплив на нашу
церковну музику здійснив польський регент Дилецький, який
склав багато концертів для Православної Церкви.
Пізніше, за імпператриці Єлизавети Петрівни, почав вводитися справжній італійський спів. Ця епоха відмічається супроводом хорового співу інструментальною музикою. В цей
час творив відомий польський композитор Рачинський.

булася у день світлого Христового Воскресіння у 1995 році.
З кожним роком хор розширював склад учасників, співаки
вдосконалювали свою майстерність, росли, то ж з часом помінялась і назва хору – з “Дитячого” він став “Молодіжним”.
Спочатку під керівництвом регента архієрейського хору –
протодиякона Валерія Калінчука хористи вивчали служби
вечірньої і утрені, а пізніше їм довірили самостійно співати
Літургію.
Велику працю у становлення хору вклали регенти: Максим Сарочан, Дарія Капуста, Ярина Зборовська, Мирослава
Зелінова, які є випускниками Львівської Державної Музичної
Академії імені Лисенка.
Сьогодні у Молодіжному хорі співає 30 хористів віком від
10 до 30 років під керівництвом студентки Львівського національного університету імені Івана Франка Марії Тимчишин.
Улітку вони їздять на послух у монастирі, де співають на
славу Божу. Наприклад, цього літа молодіжний хор мандрував Кримом, де юні хористи відвідали святині Бахчисараю,
Симферополя, Інкерману, Херсонесу. Молилися у СвятоУспенському Бахчисарайському монастирі, у Топловському
Параскевинському монастирі, купалися у цілющих джерелах.
На Різдвяні свята беруть участь у виступах на традиційній
Архієрейській Ялинці, організовують вертеп з колядою.
Хористи дають благочинні концерти в будинку перестарілих, у сиротинцях, інтернатах, військових частинах, тюрмах.
Хор приймав участь у багатьох фестивалях та конкурсах.
Неодноразово молоді співаки займали призові місця.
Регент та хористи з радістю приймуть усіх бажаючих славити Бога церковним співом.
Марія Тимчишин, Ганна Шевченко, м. Львів
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Молодіжне братство

ТВОРИТИ ДОБРО
Що означає робити добрі справи? Для когось це обмежується милостинею. Для когось
робити добрі справи напоказ є важливішим за
їх справжню суть. А для когось це просто означає не робити нічого поганого. У своєму житті
напевно кожен опинявся перед дилемою – зробити щось хороше для інших завдавши шкоди самому собі. Але чи кожен
міг з гідністю вийти з цієї
ситуації, не чекаючи добра у відповідь?
З дитинства нас вчать
робити добрі справи: допомагати старшим, хворим, подавати руку допомоги тим, хто її потребує.
Але чому добру потрібно
вчити? Тому що людина
після гріхопадіння добровільно відступила від
добра. У її душі з’явився той родючий грунт на
якому стало легко плекати плоди зла: гнів, ненависть, заздрість, і всі ті гріхи, які мають один
спільний корінь – це себелюбство.
Для християн головним джерелом добра
є Бог, і творити досконале добро може лише
Він.
У “Християнській азбуці” читаємо таке визначення: “Добро – виконання людиною Божественної волі, яка веде її до духовної досконалості. Добро є акт вільної людської волі, що
слідує за всесвятою волею Бога. Бог володіє
досконалою святістю, Він абсолютно чистий
від всякого гріха, непричетний жодному злу,
любить одне лише добро. Він, Джерело добра,
Сам є найвищим Добром для Своїх створінь,
бо бажає бачити їх подібними до Себе і вічно
сполученими з Собою. Науку про добро і зло
викладено в Священному Писанні і творіннях
багатьох святих”.
Архієпископ Іоан (Шаховський) писав: “Де
ж узяти час на добро? Навіть подумати про
нього немає часу. Все заповнено в житті. Добро стоїть, як мандрівник, якому немає місця
ні в службовій кімнаті, ні на заводі, ні на вулиці, ні в людській оселі, ні – тим більше – в

Добра людина – це та, хто
пам’ятає свої гріхи і забуває своє добро.
місцях розваг. Добру ніде прихилити голову. Як
же квапитися його робити, коли його не можна
навіть на п’ять хвилин запросити до себе, – не
лише в кімнату, але навіть в думку, у відчуття, в
бажання. Ніколи! І, як добро цього не розуміє і
намагається стукатися в совість і потихесеньку
мучити її. Справи, турботи, необхідність, невідкладність,
свідомість
важливості всього цього
здійснюваного...
Бідна
людина! А де ж твоє добро, де ж твоє лице? Де
ти сам? Де ти ховаєшся за
колесами, що крутяться,
і гвинтами життя? Все ж
скажу тобі: квапся робити добро, поки ти живеш
в тілі. Ходи в світлі, поки
ти живеш в тілі. “Ходи в світлі, поки є світло”.
Прийде ніч, коли вже не зможеш робити добра,
якби й захотів”.
Що означає для Вас робити добрі справи?
Дмитро: Вважаю, що добрі справи невід’ємні
від любові до людей. В нас є закон любити
ближнього як самого себе і любити своїх ворогів, отже потяг до добра закладений в нас
Творцем. Головне не забувати, що добро треба
вміти не тільки приймати, але і віддавати.
Тамара: Безкорисливо допомогти тому хто
цього потребує в даний момент, не шукаючи
своїх інтересів, віддати останнє якщо нужденному це потрібніше.
Юлія: Добро – це невичерпне джерело, без
добра не було б продовження життя на Землі.
Творити добрі справи – сенс нашого життя і
нашої віри.
Протоієрей Юрій: В Соборному посланні
апостола Петра сказано, що Бог створив нас
для добрих діл. Тому добрі справи – це допомога ближнім тим, що в наших силах. Хтось
може допомогти ділом, а хтось – словом, молитвою.
Яковлєва Юлія,
Львівське православне молодіжне братство
Почаївської Чудотворної ікони Божої Матері
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9-го січня 2011 р. за благословенням Високопреосвященнішого архієпископа Львівського Галицького Августина у Львівському Палаці
культури залізничників відбулося традиційне,
довгоочікуване малечею різдвяне свято – Архієрейська Ялинка. На святковий концерт отримали запрошення більше 400 діточок.
Цього року глядачів потішили своїми виступами п’ять дитячих та молодіжних колективів.
Вони прославляли Новонародженого Спасителя
у віршах, колядках, віншуваннях, а також у театралізованих виставах та хореографічній композиції.
Під час концерту глядачі раділи успіхам наймолодших учасників – учнів недільної школи
свято-Георгіївської церкви. Малята відкривали
святковий концерт і дуже хвилювалися. Вони
заколядували для Владики та усіх присутніх і

розповіли віршики. Музичний
керівник молодшої групи недільної школи Тетяна Севастьянова заспівала разом з вихованцями колядки. Треба зазначити,
що батьки дітей брали активну
участь у підготовці концерту.
Загальними зусиллями виготовили Різдвяну Зірку, пошили
українські національні костюми, і тому виступ цієї групи був
найкращим цього року.
Діти вболівали за Лускунчика та його армію, милуючись граціозними
рухами львівського дитячого хореографічного
колективу "Гармонія". Ця танцювальна постановка у супроводі спецефектів додала святко-
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вого настрою і піднесення.
За допомогою учнів недільної школи свято-Троїцької
церкви
маленькі
глядачі усвідомили
які дари є найціннішими для Господа.
Постановка вертепу цієї групи також
вирізнялась яскравими костюмами, їх
виступ прикрашали
професійно виготовлені декорації
з пейзажами Святої Землі і видами
Єрусалиму.
З року в рік зростає майстерність вихованців недільної школи свято-Троїцької
церкви. Спостерігати за тим, як ростуть
діти, як міняється їх духовне сприйняття
світу дуже цікаво, адже це відображається і на тому, як вони подають глядачам
Євангельську історію.
Глядачі не просто спостерігали за
дійством, вони також пройшли шлях від
гордості до смирення разом з королевою
казки "Різдвяні пригоди Білосніжки та Білого кота", яку подарували їм гості – учні

недільної школи церкви святого пророка Ілії міста Євпаторії. Вистава здивувала своїм музичним
оформленням, нетрадиційним підходом до постановки казки і справила враження “шоу”.
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На завершення концерту прозвучали чудові колядки у виконанні молодожного хору
свято-Георгіївського храму. За кожен виступ глядачі дякували колективам тривалими
оплесками. Наприкінці свята діти отримали
солодкі гостинці, виготовлені на замовлення
Львівської єпархії молодіжним православним
братством Почаївської чудотворної ікони Бо-

жої Матері. Пригощали дітей голова єпархіального відділу з благодійності і соціального служіння протоієрей Богдан Білас разом з
членами братства.
Диякон свято-Троїцької церкви у м. Львові
Максим Тертишний,
в.о. Голови ЛМПБ Димитрій Яковлєв

“ПРОВОДИ КОЛЯДКИ”
“Дзень – дзелень!” – так з дзвонів веселих
дзвіночків почалося свято “Проводи колядки“ в молодшій групі недільної школи святоГеоргіївської парафії, яке відбулося в останню
неділю січня. Швидко промайнули Різдвяні
свята, відгомоніли веселі зимові забави, а дітвора ніяк не може розлучитися з ними. Так
хочеться малечі ще поспівати, поколядувати,
повіншувати. І тому вирішили провести таке
свято, та ще й запросити у гості старшу групу недільної школи. Діти підготували малень-

ку виставу –“ Різдво у лісі”, розказали віршики, заколядували. Біленьки зайчики стрибали,
скакали біля ялиночки, співали пісеньки. Було
весело і радісно. Глядачі підтримували маленьких артистів оплесками. А сестринство імені
Великомучениці Варвари приготували для дітей подарунки. Діти отримали також новий дитячий журнал “Божа нивка”. Свято вдалося.
“Прощавай колядка! До наступного Різдва!”
Лариса Аракельян, м. Львів
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Сьогодні ми поговоримо про
букву “Є” та згадаємо родослів’я
Господа нашого Іісуса Христа.
За два тижні до Різдва Свята
Церква обходить празник святих
праотців, коли згадує усіх праведників Старого Завіту, починаючи від Адама і Єви.
Ажде
Спаситель
прийшов у світ, щоб
вилікувати наслідки
гріхопадіння перших
людей у Едемі. Дуже
цікаве питання: а що
було б, якби Єва не
спокусилась на заборонений плід?
Про це розповідає віршик нашої веселої азбуки.
А за тиждень до Різдва у церквах за
Літургією читають першу главу Євангелія
від Матфея, де поіменно згадуються святі
отці – земні предки Іісуса Христа. Цей родинний зв’язок
називається родослів’ям. У кожної людини є свій довгий
рід, котрий корінням сягає наших спільних праотців –

Адама і Єви! Дуже добре знати імена своїх
рідних і молитовно поминати їх усіх. Адже
це заповів нам Сам Господь. “Шануй свого
батька та матір свою, щоб було тобі добре
і щоб довгі були твої дні на землі” – так
наставляє нас Святе Письмо. А в народі
співається:
Ой, роде красний,
Роде наш прекрасний,
Не цураймося, признаваймося!
Бо багато ж нас є”!
Часто родослів’я малюють у вигляді дерева, де кожна гілочка означає когось з рідних! Якщо ти намалюєш таку
книжечку-поминальник своєї родини, то
вона допоможе твоїй щирій молитві за рідних – і за тих, хто з нами на землі, і за тих,
хто вже в іншому світі, але залишив по собі
світлу пам’ять.
А для цього попроси батьків допомогти
тобі скласти дерево-родовід твоєї родини.
Бережи і цінуй все те найкраще, що передає тобі твій
рід!
Ганна Шевченко

ЕДЕМ
Наснилося мені, що в раю
Я під деревом стою,
Розкішним райським деревом,
Стою разом із Євою.
“З’їш яблуко!” – шепоче змій,
Та Єві я сказав: “Не смій!”
Ми змія не послухали
І яблук не порухали
Сяйвом освітився сад,
А в сяйві Бог зійшов до нас.
Прийшов слухняних похвалити
І на добро благословити.
Бо я зберіг Його веління
І запобіг гріхопадінню.
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