А СВІТЛО У ТЄМРЯВІ СВІТИТЬ, І ТЄМРЯВА НЄ ПОГЛИНУЛА ЙОГО (ІН.1,5)

Видання Львівської єпархії Української Православної Церкви №5 (183) 2011 р.
Від редакції

Свята
П’ятидєсятниця
У свято П’ятидесятниці згадується та прославляється зішестя на Апостолів Святого Духа у вигляді вогяних
язиків.
Назву П’ятидесятниці це свято отримало з двох причин: по-перше тому, що подія, яка згадується в цей день
відбулася під час старозавітнього свята П’ятидесятниці;
по-друге – минає 50 днів від Великодня. Це свято називається також Днем Святої Трійці (у народі – Трійця).
Свята Православна Церква в це свято особливо закликає
віруючих вшановувати Триїпостасне Божество – Сина в
Отцеві зі Святим Духом.
Свято на спогад великої події зішестя Святого Духа
встановлене ще святими Апостолами. Згідно Апостольських правил святкувати П’ятидесятницю слід: “Опісля десяти днів по Вознесінні, та на п’ятдесятий день від першого Дня Господнього (Паски); цей день нехай буде великим
святом. Бо в третій час цього дня Господь послав дар Святого Духа”.
Від найдавніших часів свято П’ятидесятниці під назвою Дня Святого Духа відзначалося Церквою з винятковою
урочистістю. Особливості святкуванням надавав звичай давньої
Церкви здійснювати цього дня хрещення оглашенних (цим пояснюється спів під час святкової Літургії “Єліци во Христа крєстістєся...”). У IV столітті святителем Василієм Великим були складені
колінопреклонні молитви, що читаються донині на святковій вечірні. У VIII столітті преподобні Іоанн Дамаскін та Косьма Маюмський склали на честь свята багато піснеспівів, які й досі виконуються Святою Церквою.
З давніх часів зберігається звичай на свято П’ятидесятниці
прикрашати храми та житла гілками дерев, зеленню та квітами. Цей звичай дотримувався ще в старозавітній Церкві на свято
П’ятидесятниці (Лев. 23, 10-17). Мабуть саме так була прибрана й
світлиця Сіонська, де Дух Святий в день П’ятидесятниці зійшов на
Апостолів. Від Апостолів і перші християни почали прикрашати
храми та свої домівки зеленими гілками дерев та квітами.
Прикрашання зеленню храмів та будинків нагадує й священну
Мамврійську діброву, де патріарх Авраам удостоївся приймати Триєдиного Бога в образі трьох мандрівників.
Дерева та квіти весни, що оновлюється цього дня Божественною
благодаттю, вказують на таємниче оновлення наших душ силою
Святого Духа та служать закликом до духовного оновлення всього
життя нашого у Христі Господі та Спасителі.
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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)

Слово в дЄнь Святої Трійці
(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)
В п’ятидесятий день по Воскресінні Христовому Свята Церква наша, згадуючи зшестя Святого Духа, поєднує з
тим спомином і свято Святої Живоначальної Трійці. Таке
поєднання двох свят ґрунтується на тому, що як зійшов
Святий Дух на Апостолів, найбільш очевидно відкрилася тоді тайна Святої Трійці і завершилося новозавітнє
об’явлення Єдиного Бога, в Трійці славимого, що спасає
людей любов’ю Бога Отця, Благодаттю Сина Божого і натхненням Духа Святого ...
Розум людський в жодний спосіб не міг сам по собі дійти до тайни
Святої Трійці, бо ця тайна відноситься до істини Божої, яка вище усякого пізнання і розуміння людського.
“Божого ніхто не знає, тільки Дух
Божий” (1 Кор. 2, 11), говориться в
Слові Божому. “Бог живе во світі неприступному, і Його ніхто з людей не
бачив, і бачити не може” (1 Тим. 6,
16), а тому наука про Святу Трійцю
є вищим об’явленням, яке приніс на
землю в доступній для людини повноті Сам Єдинородний Син, що в
лоні Отцевім (Іоан. 1, 18). До Христа не було такої повноти
в пізнанні Бога, бо язичники блукали в многобожжі, а іудеї,
при своєму нахилі до многобожжя, не могли мати ясного поняття про Бога, бо не в змозі були зберегти в чистоті найвищу
науку про три іпостасі Божества. Тому-то в об’явленій науці
Старого Заповіту тайна Святої Трійці виступає приховано і
є зрозумілою тільки для дуже малого числа обраних людей.
Безумовно, розумів цю тайну святий праотець Авраам, який
бачив трьох мужів, а говорив з ними, ніби з Одним (Бут. 18,
1-3), на підставі чого Святі Отці визнали явлення Аврааму
Триєдиного Бога, і це явлення прийнято Святою Церквою
зображати на Троїчній іконі.
Тільки в Новому Заповіті науку про Пресвяту Трійцю подано з можливою для людини повнотою, розкрито
богоосвіченими учителями церковними, на підставі Слова Божого, з можливою стислістю, і зберігається вона в
Церкві як головна основа усієї науки християнської в так
званих символах віри.
Святі Отці знаходили в явищах видимої природи і проявах душі людської деякі образи і подобенства, які можуть
наблизити нас до розуміння невідомої науки про Святу
Трійцю. Серед тих Отців почесне місце займає і просвітитель слов’ян святий рівноапостольний Кирил, котрий так
пояснював науку про Святу Трійцю перед лицем агарян:
“Подивіться на сонце, від Бога в образ святої Трійці на
небі поставлене. В сонці три речі: коло, сяйво і тепло; так
і в Пресвятій Трійці – Отець, Син і Дух Святий. Сонячний
круг є образом Отця, бо як круг не має ні початку, ні кінця,

так і Отець одвічний і безконечний. Як від кола сонячного
виходить сяйво і тепло, так від Отця народжується Син і
сходить Дух Святий... І сяйво, що всю піднебесну освічує, є подобою Бога Сина, від Отця рожденного, що увесь
світ Євангелією просвітив. А тепло сонячне, яке від кола
разом з сяйвом відходить, є подобою Бога Духа Святого,
Котрий від Отця сходить предвічно. І як сонце, хоч складається з кола, сяйва і тепла, не розділяється на три сонця,
так і Пресвята Трійця, хоч має три особи – Отця, Сина і
Святого Духа, однак, Божеством не
розділяється на три Бога, але є один
Бог”.
На християнському Заході особливо потрудився над наближенням до розуміння тайни Святої
Трійці блаженний Августин. Для
пізнання Бога, за наукою блаженного Августина, замало лише розуму, а потрібна віра і чисте серце,
бо тільки чисті серцем і віруючі можуть зріти Бога...
Непотрібні нам, віруючим, навіть різні розумові пояснення християнських правд, бо ж сьогоднішній день говорить нашому розумові й серцю, що Бог хоче бути прийнятим через
нас вірою, що Бог хоче, щоб ми добровільно віддали Йому
себе вірою. “Хто вірує, – каже Господь наш, – і охреститься, спасенний буде” (Мк. 16, 16). А хрестити Він заповідав
“Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа” (Мф. 27, 19); діяння
усіх тих Лиць Пресвятої Трійці в нашому спасінні з цього
дня П’ятидесятниці вступили в силу.
Віднині наше спасіння звершилося. Чому бути благоволив Бог Отець, що виповнив в Собі Син Божий, те засвоює віруючим від цього великого дня Дух Святий, що
нині зійшов, як і написано: “Спасіння наше за передбаченням Бога Отця, у святині Духа, в послушання і кропління крові Іісус Христової” (1 Пет. 1, 2). Це – основа
нашої християнської науки, і для нас досить вистачає тієї
віри в тайну Пресвятої Трійці. Цю віру ми сповідуємо і
спасаємося, а ті, котрі не сповідують Пресвятої Трійці, не
можуть брати участі у спасительних дійствах Лиць Її, а
значить і в спасінні.
Будемо ж, брати і сестри, з повною вірою, без усяких
сумнівів і хитань, зберігати і завжди сповідувати устами
й серцем передану нам від Самого Бога науку про Святу
Трійцю. Змиримося розумом своїм перед невідомою тайною цією, а Господь не відкине нас. Слава Отцю і Синові
і Святому Духові, Трійці єдиносущній і неподільній, Яка
дала нам сповідання спасенне про Саму Себе. Благодать
Господа нашого Іісуса Христа і любов Бога і Отця, разом
зі Святим Духом нехай буде з усіма нами. Амінь.
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 Прес-служба Львівської єпархії

Гості нашої єпархії

За давнім звичаєм у післяпасхальні дні православні християни щиро приймають гостей,
щоб разом розділити радість Воскресіння Христового. Цьогоріч вірні нашої єпархії також
мали приємну нагоду вітати дорогих і бажаних гостей.
6 травня цього року парафіяни Свято-Гестали призначатися архієреї, а з 1934 року Азероргіївського храму урочисто відзначили день
байджан був включений в канонічну територію
пам’яті свого небесного покровителя. Розділити
Ставропольської єпархії. У 1936 році був закритий
радість православних львів`ян прибув Преосвяостанній в Азербайджані православний храм.
щенніший єпископ Бакинський і АзербайджанВідродження церковного життя почалося лише
ський Олександр. Напередодні святкування
після 1943 року. У 1944 році були відновлені богоПреосвященніший Владика Олександр звершив
служіння в кафедральному соборі Баку та інших
всеношну з літією та акафістом
храмах.
святому великомученику ГеорУ 1998 році Священний Сигію у співслужінні з архієписнод прийняв рішення про ствокопом Львівським і Галицьким
рення самостійної Бакинської
Августином та духовенством
єпархії. 28 грудня 1998 єпискоєпархії. У своєму слові владипом Бакинським і Прикаспійка Олександр розповів, що свяським визначено було бути клітий великомученик Георгій є
рику Ставропольської єпархії,
надзвичайно шанованим у всіх
благочинному православних пакраїнах Кавказу і майже кожен
рафій Азербайджану архіманкавказький народ вважає його
дриту Олександру (Іщеіну). 14
своїм святим
січня 1999 він був хіротонісоваБакинська і Азербайджанний на єпископа.
ська єпархія, яку очолює наш
До святинь єпархії відногість, заснована у 1998 р. і
ситься місце біля підніжжя Діоб'єднує парафії Руської Правочої вежі в Баку, де, за перекавославної Церкви на території
зами, у 71 р. зазнав мученицьку
Республіки Азербайджан. Бакончину через розп'яття вниз гокинська єпархія займає землі
ловою св. ап. Варфоломій. ЩоВладика Августин вітає єпископа
однієї з давніх церков – Церкви
року в день пам'яті апостола, 24
Бакинського і Азербайджанського
Кавказької Албанії. Поширен- Олександра у Свято-Георгіївському
червня, на цьому місці відбувахрамі м. Львова
ня християнства на території
ється урочистий молебень.
Азербайджану пов'язане з ім'ям
апостола Варфоломія, який прийняв тут муче***
ницьку смерть.
Квітучими травневими днями місто Львів відвідав
Православне християнство стало державною
Високопреосвященніший архієпископ Криворізький
релігією Албанії на початку IV століття, коли цар
і Нікопольський Єфрем. 15 травня (у 4-ту неділю
Урнайр був хрещений у Вірменії просвітителем цієї
після Пасхи) високий гість звершив Божественну Лікраїни св. Григорієм. Албанська Церква, очолювана
тургію у співслужінні з Високопреосвященнішим аравтокефальним Католікосом, була тісно пов'язана з
хієпископом Львівським і Галицьким Августином та
Вірменською та разом з нею згодом відійшла від
Преосвященнішим єпископом Дрогобицьким ФілареПравослав'я.
том у Свято-Георгіївському храмі. За Літургією також
Православ'я знову стало поширюватися в цих
молилась настоятелька жіночого Свято-Покровськоземлях у XIX столітті з появою російського насеМихайлівського монастиря у м. Дніпродзержинську
лення в Азербайджані. У 1919 році з Бакинського
Дніпропетровської єпархії всечесна ігуменя Іуліанія
вікаріатства була створена самостійна єпархія з
(Загорулько). Після читання Євангелія владика Єфрем
центром у Баку, що отримала назву “Прикаспійська
звернувся до присутніх з архіпастирським словом.
і Бакинська”. До складу єпархії входили парафії по
Відвідини нашої єпархії мали для владики Єфрема
західному узбережжю Каспійського моря.
особливе значення – Львівщина це мала батьківщина
Після Жовтневої революції, духовенство єпархії
нашого гостя. Владика Єфрем (в миру Іван Степанозазнало страшних репресій, активно діяли розкольвич Кицай) народився 5 липня 1966 р. в селі Зашконицькі угрупування. З 1933 року на кафедру перевичі Городоцького району Львівської області в се-
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лянській родині. У 1983 році закінчив Завидовицьку
середню школу. З 1985 по 1987 рік служив в армії.
Після демобілізації працював псаломщиком у храмі в
ім’я апостола Филипа в Новгороді. 1988 року вступив
до Московської духовної семінарії. Після закінчення
в 1992 році був зарахований до числа братії СвятоУспенської Києво-Печерської лаври. 25 вересня 1992
року був пострижений у чернецтво. 27 вересня 1992
року прийняв сан ієродиякона, а 10 жовтня – сан ієромонаха. Деякий час обіймав посаду благочинного
Лаври. У 1996 році майбутній владика закінчив Київську духовну академію з ученим ступенем кандидата
богословських наук за наукову роботу: "Митрополит
Київський Філарет (Амфітеатров), його праці й пастирська спадщина". 13 вересня 1996 року був хіротонісований в єпископа Криворізького і Нікопольського.
Після богослужіння у Свято-Георгіївському
храмі владика Єфрем мав зустріч з настоятелькою
Львівського Свято-Преображенського жіночого
монастиря ігуменею Варварою (Щурат-Глухою).

Всечесна ігуменя подарувала владиці Єфрему
проект служби святителю Філарету, митрополиту
Київському і Галицькому, життєвий подвиг якого
був темою наукової роботи Владики.

Єпископ Дрогобицький Філарет, архієпископ
Криворізький і Нікопольський Єфрем,
архієпископ Львівський і Галицький Августин

 Львівське братство свв. апп. Петра і Павла

ХрЄсний хід
на чЄсть прЄстольного свята
Свято-ГЄоргіївского храму у Львові
7 травня 2011 р. у місті Львові, за благословенням Високопреосвященішого архієпископа Львівського і Галицького Августина, Львівське братство
свв. апп. Петра і Павла звершило Хресний хід, який
розпочався з молебна, який відслужив священик
Назарій Швець біля Свято-Георгіївського храму.

Після молебну учасники Хресного ходу на чолі з
отцями Назарієм та Михаїлом з іконами та хоругвами пройшли вулицями міста до храму Святої Тройці, де їх тепло вітав настоятель храму митрофорний
протоієрей Володимир Шарабура з парафіянами.
Було відслужено молебен, і Хресний хід вирушив
у мікрорайон Сихів до храму св. рівноап. кн. Володимира.
Протягом всього шляху молитви і пасхальні піснеспіви проникливо співали учасники молодіжного
хору Свято-Георгіївського храму.
Біля храму св.рівноап.кн. Володимира, де закінчився Хресний хід, відбулася зустріч з вірними

Святому Православ’ю парафіянами. До учасників
Хресного ходу після молебну дуже зворушливо
звернувся з пастирським словом настоятель храму
протоієрей Володимир Кузьо.
Святі отці вчать, що коли йде Хресний хід, пекло
тремтить, а на землю сходить благодать та прощаються гріхи людям. Хресний хід – це можливість
потрудитись духовно й тілесно. Участь у ньому
укріплює нашу віру, вчить терпеливо переносити
труднощі, з любов’ю допомагати ближньому.
Загалом було пройдено біля 20 км. Та, незважаючи на втому, всі відчули велику духовну радість,
єднання і умиротворення та бажання надалі здійснювати хресні ходи для відродження благочестивих православних традицій у древньому Львові.
Братчик р. Б. Юрій Ченков
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 Сторінки історії

Свято-Троїцька каплиця у Львові

У 1786 р. львівська православна громада для своїх релігійних потреб запросила з Буковини православного священика Паїсія Якубовича. Але тільки
через 70 років громаді вдалося зібрати кошти для придбання землі та будівлі
під церкву.
1856 р. на вулиці Францисканській (тепер вул. Короленка) була придбана
ділянка землі з двома будинками; один будинок облаштували під церкву, в іншому жили священики та церковна прислуга. Церква-каплиця була освячена
на честь Святої Трійці. Досі зберігся напрестольний срібний хрест з написами: з одного боку – “За упокой Елисаветы Татариновой, умершей 22 августа
1876 г.”, і з іншого – “Во Львовскую Православную Св. Троицы Церковь”.
З часом церковний будинок поступово занепадає та руйнується, а в 1893р.
Свято-Троїцька церква була зовсім закрита та повністю розібрана. Для богослужінь тимчасово влаштували каплицю в кімнатах житлового приходського
будинку. Настоятелем храму у той час був священик Євген Воробкевич, його заступником – військовий священик Миколай Димитрієвич. У 1894 році о.Євген
Воробкевич домігся аудієнції в австрійського імператора та отримав дозвіл на
зведення нової православної церкви у Львові.
На тому ж самому місці, де стояла Свято-Троїцька церква-капличка, сьогодні стоїть мурований храм в ім’я святого великомученика Георгія Побідоносця.
Священик Сергій Резніков, м. Львів

 Під егідою святого Георгія

ДО 110-РІЧЧЯ
СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ у м. ЛЬВОВІ
14 (27) жовтня 2011 року виповнюється 110 років від того, як у місті Львові було освячено храм на
честь святого великомученика Георгія Побідоносця.
Великомученик Георгій вважається покровителем воїнства. Історія свідчить, що над полями брані, де
вкривалась славою руська зброя, де були одержані перемоги у запеклих боях, завжди майоріла хоругва
святого Георгія. У 1036 році князь Ярослав Мудрий (його християнське ім’я – Георгій) після перемоги над
печенегами засновує у Києві монастир Святого Георгія і наказує по всій Русі “творити свято” св. Георгія
26 листопада. Цього дня у 1769 році був заснований військовий орден, названий на честь святого Побідоносця, який згодом став найпочеснішим. Зображення святого великомученика Георгія перебувало на
державному гербі до 1917 року, а з 1728 – на військових стягах.
Святий великомученик Георгій є одним з найулюбленіших і найшанованіших святих нашого народу,
тому дуже багато церков і капличок освячується на його честь. Ми молитовно приносимо подяку нашому
небесному Покровителю за опіку над львівською громадою. А також пропонуємо читачам розповіді про
свято-Георгіївські храми, які діють в інших містах і селах нашої Батьківщини.
гармат прикривала відхід останніх військ з Одеси та, виНа честь свята 66-ї річниці Перемоги у Великій Вікориставши останні 230 снарядів, за наказом командутчизняній війні наша розповідь присвячена свято-Георвання була підірвана.
гіївському храму на 411-й батареї, бійці якої героїчно заЧерез 30 років вдячні нащадки відновили героїчну бахищали місто Одесу.
тарею у вигляді Меморіалу. Урочисте відкриття його від411-та берегова батарея Одеської військово-морської
бази була одним з елементів великого державного плану
з укріплення обороноздатності країни напередодні Другої світової війни. Батарея складалася з трьох гармат калібру 180 мм з дальністю стрільби до 42 км, з засобами
посилення у складі: окремого зенітного взводу з трьох
гармат і відділення з трьох зенітних зчотиренних кулеметів, в батареї налічувалось 356 командирів і матросів.
Усі елементи батареї будувались з таким розрахунком,
щоб ні один з існуючих на той час засобів ураження не
було здатним їх зруйнувати.
Героїчна оборона міста тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року. За період оборони Одеси 411 батарея виконала 220 стрільб, обрушила на супротивника понад
200 тон смертельного вантажу, на що пішло 2119 снарядів. В ніч на 16 жовтня 1941 року батарея вогнем своїх
Експозиція музею під відкритим небом
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булося 9 травня 1975 року. На площі у 16 га розміщено
було починати будівництво нового храму практично на посвоєрідний музей під відкритим небом з експозицією зразрожньому місці, але ще важче починати творення храму
ків військової техніки періоду Великої Вітчизняної війни.
людської душі. Тому, перш ніж будувати Церкву, треба зіПоряд з експозицією працює музей, в залах якого на висобрати віруючих людей, треба зібрати громаду. У церковній
кому архітектурно-художньому рівні виконана експозиція,
громаді виникає абсолютно нова, на відміну від мирської,
що розповідає про одеську оборонну епопею. Героїчні заформа спілкування – Христос, зріднивши нас по благодаті
хисники Одеси на 73 дні прикували до міста 300-тисячну
з Собою, з чужих і сторонніх людей, сотворив нас братаармію ворога, не пустили її в Крим, на Донбас, на Кавказ.
ми і сестрами. І ця духовна спорідненість стає незрівнянно
А саме місто серед перших чотирьох стало містом-героєм.
ближчою, ніж спорідненість земна. Тут і починається поЗа 35 років існування Меморіал відвідали 7 мільонів
вноцінне церковне життя, про яке апостол Павло сказав:
осіб, гості з 90 держав світу, щороку відбувається близько
“Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожен і про інших”
500 екскурсій. Тут проводяться лінійки пам’яті й уроки
(Флп. II, 4). Якщо є церковна молитва, загальна справа бламужньості, регулярні зустрічі ветеранів війни з молоддю.
гоустрою храму, недільна школа, спільна трапеза, паломІз завершенням побудови храму на честь Георгія Побідоницькі поїздки, то громада зростатиме і зміцнюватиметься.
носця Меморіал перетворився
6 травня 2009 року Його
на єдиний комплекс з духовноВисокопреосвященство миго та патріотичного виховання
трополит Агафангел, освятив
одеситів, передусім – молоді.
новий храм вмч. Георгія на
6 травня 2009 року у бла411-ій батареї. Побудована з
гословення за труди на славу
червоної цегли, церква святоСвятої Православної Церкви та
го покровителя православноз нагоди освячення свято-Георгіго воїнства (червоний колір
ївського храму (411 батарея) Ви– символ мученицької крові)
сокопреосвященніший митрозолотим куполом спрямована
полит Одеський та Ізмаїльський
у бездонне небо. СпроектоваАгафангел нагородив директора
на архітектором Мелеховим
Меморіалу – ветерана війни,
А.А., виходячи з традицій
праці і військової служби, Задревніх руських храмів, вона
служеного працівника культури
нагадує засвічену на кануні
2 Меморіал 411-й батареї
України Рисіна А.Н. своєю Бласвічку за полеглих воїнів Вегословенною грамотою.
ликої Вітчизняної війни. ЗолоПро історію побудови храму, а також про сьогоденя
тими літерами на мармурових скрижалях храму навіки
парафії розповів настоятель Свято-Георгіївської церквикарбувані їхні імена. Вузькі вікна – бійниці, заокруглеви – митрофорний протоієрей Андрій Шевчук.
ні форми, шоломоподібний купол – усе нагадує про те,
що війна не закінчена і може розгорітися з новою силою,
Покровитель православного воїнства
але тепер “наша боротьба не проти крові і плоті, а проти
Одеса з дня свого заснування перебуває під особлиначальства, проти влади, проти світоправителів темряви
вим духовним заступництвом святого великомученика і
віку цього, проти піднебесних духів злоби” (Єф.6,12).
побідоносця Георгія. Його зображення є на старому гербі
У новому храмі під час Божественної Літургії церква
міста. Проте, в нашому Богом спасаємому граді, згідно з
земна, войовнича, з'єднується з церквою Небесною, пеархівними даними, ніколи не було церкви, яка б носила
реможною. Це саме та керигма (з греч. “проголошення
ім'я святого Великомученика. Історичну справедливість
благої звістки”), заради якої варто було трудитися.
відновлено тільки в наші дні.
Серед святинь храму – ікона Божої Матері “ОдигитріяНа початку, в ознаменування 60-річчя Великої ПереСмоленська”, перед якою молилися видатні ієрархи нашої
моги, на меморіалі героїчної оборони Одеси, в 2005 році
Православної Церкви під час паломництва на Святу зембуло побудовано невелику церкву. Споруджена в стилі
лю. Срібний напрестольний хрест-мощівник з мощами:
дерев'яної архітектури, спрямована різьбленим старосв. вмч. Георгія Побідоносця, св. блгв. Великого князя Анруським куполом вгору, вона наповнила цей музей продрія Боголюбского, св. преп. мчц. Великої Княгині Єлизасто неба духовним змістом – молитвою про полеглих вовети Федорівни, виготовлений з пожертвуваного парафіяїнів. Молитва – це дихання життя вічного. Без неї немає
нами срібла, увібравши в себе земну жертву, переплавив її
майбутнього, згасає пам'ять минулого, зупиняється земна
в небесну радість. Ікона вмч. Георгія в срібному окладі, з
історія. А вже через рік, 9 травня 2006 р. Високопреоскаменем від Гробу Господнього з Єрусалиму.
вященніший Агафангел, митрополит Одеський і ІзмаСвятий Георгій є дуже близьким воїнам, які пройшли
їльський у співслужінні з духовенством міста урочисто
важкими дорогами Великої Вітчизняної війни, відстояли
освятив початок будівництва меморіальної церкви небессвободу і незалежність нашої Батьківщини. Знаменно,
ного покровителя усього православного воїнства Георгія
що закінчення війни припало якраз на період святкуванПобідоносця. Будівництво храму було необхідним заради
ня пам'яті святого покровителя православного воїнства.
того, щоб запалити в цьому історичному місці молитовну
Орден Бойової Слави був саме на георгіївській стрічці,
лампаду вічної пам'яті про усіх полеглих воїнів, що “душу
а парад Перемоги з Георгієм Жуковим на білому коні –
свою поклали за друзів своїх” (Іоан. XV, 13).
символ, який коментарів не потребує. Поза сумнівом, уся
Храм – це місце невидимої присутності Бога, місце,
руська історія нерозривно пов'язана зі своїм небесним Поде з'єднуються небесна Церква і земна, місце, де людське
кровителем, який став символом усієї нашої Батьківщини.
серце, обмите сльозами покаяння, наповнюється духовним
“Яко полонених визволитель і вбогих захисник, немічних
світлом, де людина вчиться молитві і християнському блалікар, царів поборнику, побідоносний великомучениче
гочестю, і потім цю євангельську науку переносить в поГеоргіє, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші”.
всякденне життя. Храм – це місце для здійснення спільної
Настоятель Свято-Георгіївського храму
справи – Божественної Літургії Святої Євхаристії. Важко
у м. Одеса, протоієрей Андрій Шевчук
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 Федерація Скаутів “Галицька Русь”

ПІДТРИМКА ТА ВДЯЧНІСТЬ
МОЛОДИМ ВОЛОНТЕРАМ
“Дорогі учасники події – львівська молоде! Дозвольте висловити Вам щиру вдячність за ту добру
справу, яку ви робите.
Надзвичайно приємно, що молоде покоління продовжує наші починання зі збереження довкілля.
Зокрема, сьогодні ми говоримо про висадження квітучих дерев у нашому рідному Львові. Це надзвичайно важлива справа, особливо, коли такі заходи приурочені вшануванню полеглих у Другій
світовій війні.
Від органів державної виконавчої влади Львівщини прийміть найщиріші вітання. Бажаємо Вам
успіхів у почесних та благородних справах, які ваша громадська організація щорічно проводить напередодні Дня Перемоги.
Такі акції є надзвичайно важливі, вони слугують прикладом для виховання молодих поколінь, а
ці дерева залишаться нащадкам як згадка про добрі справи. Бажаю Вам нових звершень!”
Голова Львівської ОДА М.М. Цимбалюк

У висадці рослин разом зі скаутами та львівськими школярами взяли участь курсанти Академії сухопутних військ України ім. гетьмана
Петра Сагайдачного та дипломати Генерального консульства Росії у Львові на чолі з Генеральним консулом Олегом Астаховим. Проведення акції благословив Голова Синодального
відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Сила-

Незважаючи на несприятливу холодну погоду понад 170 волонтерів прийшли 5 травня
цього року до меморіальних комплексів “Переможцям над фашизмом” та “Пагорб Слави” у
Львові, щоб взяти участь у роботі з впорядкування даних пам’ятників до Дня Перемоги.
Неполітичну акцію 9-й рік поспіль спільно
організовують Федерація Скаутів “Галицька Русь” та дирекція ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар”. Віддати своєю працею данину пам’яті полеглим в боротьбі з нацизмом
цього року прийшли галицькі скаути, старшокласники шкіл Галицького, Личаківського та
Франківського районів м. Львова, члени земляцтва ленінградців у Львові “Пітер-клуб”,
Російського молодіжного братства та ЛОО
“Партії регіонів”.
Гарним доповненням до цьогорічної толоки стала акція “Бузок Перемоги”, під час якої,
за сприяння керівництва м. Львова та дирекції
Центрального парку культури та відпочинку ім.
Б. Хмельницького, поруч з монументом “Переможцям над фашизмом” висаджені 45 кущів
сортового бузку.

ми України, архієпископ Львівський і Галицький Августин.
Щирими усмішками учасники зустріли допомогу наймолодшого волонтера цьогорічної
толоки – маленької Вікторії Льоди, якій скоро
виповниться 2 роки.
45 кущів бузку стали подарунком молоді громаді
Львова до Дня небесного
покровителя міста та сюрпризом для ветеранів, які 6
травня зібралися в Академії
Сухопутних військ України
на урочистий вечір, організований Львівською облдержадміністрацією.
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Представникам Української Православної Церкви
заборонили служити панахиду на військовому
меморіалі у м. Львові

9-того травня в Україні
на державному рівні відзначається День Перемоги. Зазвичай, у цей день, на прохання віруючих, ветеранів
та громадських організацій
представники Львівської
єпархії Української Православної Церкви звершують
поминальні богослужіння
в храмах та на військовому меморіалі по вулиці Мечникова та на Пагорбі Слави по вулиці Пасічній у
м. Львові. На жаль, цього року проведення поминальних служб на міських меморіалах було зірвано.
Прес-служба Львівської єпархії

 Сторінка духовної безпеки
Містами та селами поширюється нове “православне диво” – так званий “єрусалимський хліб”. До
того ж поширюється ця “благодать” великими кроками за найактивнішої участі наших православних парафіянок.
Про існування подібного “благодатного хліба” відомо не перший рік, просто знову почалася хвиля
інтересу до нього серед навколоправославних населення. Що ж являє собою цей хліб (закваска)?

Про забобони і марновірство

Ця закваска нібито з Єрусалима (треба визнати – дуже
зручна версія, “високодуховна” і абсолютно не піддається перевірці), виготовлена під час Великодня. Вона передається з рук в руки. Передавати потрібно обов’язково
трьом-чотирьом хорошим людям з неодмінним наказом
поширити її такій же кількості людей. Відповідно, число
“облагодіяних” зростає в геометричній прогресії. Готується вона за спеціальною технологією з використанням
святої води, зберігається в святому кутку біля ікон. Потім
з неї печеться хліб і з’їдається. Навіщо? Ну, тут фантазія
може бути надзвичайно широкою: “для щастя”, „щоб не
хворіти”, щоб отримати “благодать”, і, як то кажуть, що
самі собі побажаєте. Але найголовніше: не забути поширити потрібній кількості людей, інакше тобі буде погано.
Фактично, це “православний” аналог “листів щастя”,
які під страхом покарання потрібно переписати в кількох
примірниках і підкинути іншим людям.
Закваска ця передається у наших храмах, на хресних
ходах нашими ж парафіянками, декотрі з яких вже багато років ходять до церкви, регулярно сповідаються та
причащаються, не раз були на прощах у монастирях. Та
виникає закономірне й страшне запитання: чому? Чому
духовне життя дуже багатьох наших православних людей (особливо жінок) зводиться в результаті до дрімучого язичництва?
Здається, тут багато причин. Одна з них – психологічна установка більшості людей на те, щоб “мати”, а
не “бути”. Ця тема добре розроблена філософом Еріхом
Фроммом у його знаменитій книзі “Мати чи бути?”. Ми
не намагаємося знайти осмисленість свого існування, нас
не хвилює проблема Гамлета: “бути чи не бути”. Перш
ніж стати “людиною”, ми стаємо “споживачем”, “накопичувачем” скарбів на землі, якими б ці скарби не були:

матеріальними
чи “духовними”. Дуже часто ми прагнемо отримувати
блага від людей
і від Бога, навіть не замислюючись: чи
потрібні
нам
ці блага? Адже, як часто буває, кожне придбання, крім
задоволення, приносить і нову проблему. (Як у анекдоті: без автомобіля ніяк не можна – і за шинами треба
з’їздити, і за бензином, і в гараж ...). Православна жінка не замислюється, коли бере “єрусалимську закваску”
– навіщо вона їй потрібна, і чому раптом їй стало мало
інших благодатних “хлібів” – артоса, антидора, пасок,
просфор, не кажучи вже про найважливіший Хліб нашого життя – Тіло Христове? Мабуть, спрацьовує одвічний
принцип: кашу маслом не зіпсуєш, благодаті забагато не
буває!
До того ж важливе значення має сам принцип передачі “закваски”: від хорошої людини до хорошого, від
православної тітоньки – до православної. А якщо процес передачі відбувається під час Хресного ходу або ж
у храмі – так це взагалі знімає всі питання. Місце благодатне, хліб благодатний, та й сама я теж не ликом шита:
десять років охороняю свічник, була на Валаамі, старців
цілу юрбу бачила ..!
Як казав один поет (архієпископ Іоанн Шаховський):
“сатана – он старый вор: не веди с ним разговор”. Сатана спритно використовує зовнішній антураж благочестя,
щоб ще вірніше втягнути людину в спокусу. До того ж,
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спокушена парафіянка сама стає спокусницею, залучаючи трьох-чотирьох довірливих осіб до бісівського дійства. А коли жінка розбереться в тому, що вона просто
зробила дурницю, вплутавшись в “хлібну” авантюру, то
вона тепер зобов’язана буде знайти ту, яка спокусила її,
і тих кого спокусила вона сама, та оголосити: “дурні ми
всі” ... Завдання для совісті не з легких.
Але це все не головне. Головне інше, більш глибоке
і куди більш сумне. Як не сумно визнати, але більшість
православних парафіян, які вважають себе суто церковними, віруючими людьми, насправді такими не є, а часто
є повною протилежністю того, чим себе вважають. Багато з тих, хто прийшов до Церкви реально прийшли
шукати не Бога, не Христа, а “релігію”, тобто систему
зовнішніх релігійних дій, обрядів, установлень, виконуючи і споживаючи які, людина сподівається забезпечити собі тепле місце в Царстві Божому. Тільки Самому Богу немає місця в цьому царстві. Рай без Бога – ось
те, що шукають багато християн (тільки називається це
не “християнство”, а “комуністичне язичництво”). Хто
з нинішніх християн може вигукнути разом з митрополитом Веніаміном (Федченковим): “Господи! Якби мені
довелося вибирати: бути без Тебе в Раю або з Тобою у
пеклі – я хотів би бути і в пеклі, але з Тобою”!
Ми ж у нашому церковному житті шукаємо і проповідуємо “устав”, “піст”, “свята”, “молитви”, “благочестя” – але не Христа. Саме через це збочення суті християнства усе й відбувається: і “єрусалимські закваски”,
і “старці” з “вичитками”, і “кому молитися від чаклунів
...”, та інше. Ми приходимо до Церкви і знаходимо не

Христа, а самих себе, наш початковий неофітскій порив
до Бога швидко затихає, і ми знову починаємо вовтузитися у своєму егоїзмі, і намагаємося сховатися від Світла
на покаянних хресних ходах, в “давньоруських розспівах” та інших вигаданих нами “духовностях”.
Люди роками “ходять” у храм, але в результаті їх найбільше продовжують хвилювати питання: яку молитву
прочитати в тій чи іншій ситуації, скільки днів повинна
горіти лампада за небіжчиком, чи можна в піст споживати рослинне масло. Багато наших парафіян твердо впевнені, що Бог – це кнопка, слід лише дізнатися, як і скільки разів на неї натиснути, щоб пепсі-кола налилася в
протягнуту склянку. Ось лише маленький приклад такої
спроби “підмастити” Бога: заздравна записка, перераховано кілька імен, приписка внизу: “завжди бути здоровими” ... І це не випадковий анекдот – це наше парафіяльне
життя у своїй буденності.
Тому “єрусалимська закваска” – це лише один з багатьох варіантів тієї “закваски фарисейської”, від якої
закликав нас стерегтися Христос. Ім’я тієї закваски –
егоїзм і лицемірство, зовнішнє напускне благочестя, а
вірніше буде сказати – гра “в благочестя”. Найбільше
на світі слід боятися стати “професійними православними”, людьми повністю закритими святенництвом
(“релігією”) від Бога та ближніх. Як сказав о. Олександр
Шмеман: "Христа люблять святі та грішники, а релігійні
люди Його розіп’яли ..."
Священик Олексій Плужніков
(подається за матеріалами сайту “Правкнига.ru”)

 Покровителі землі Галицької

Диво, якЄ сталося з ПЄтром Могилою
Молитовно прославляючи Собор святих землі Галицької, православні галичани звертаються не лише
до угодників Божих, імена і подвиги яких добре знані, але й до тих імена яких відомі тільки Господу. І лише
про деяких з них, як от про старця Герасима Крехівського, можна довідатись із окремих наукових розвідок.
Вся Річ Посполита була вражена неймовірною
ставини, за яких воєводич
звісткою: Петро Могила, син молдавського господаря,
зрікся мирського житпретендент на трон Молдавії та Валахії, родич найтя? Отже, потрібно шукавідоміших княжих родин Польщі, України та Литви,
ти в цьому напрямку.
учень і приятель коронних гетьманів Станіслава ЖолІ ось раптом – є! Ось
кевського та Яна Ходкевича, всебічно освічений (ісвоно! Нарешті, знайдено
нують дані про його навчання в паризькій Сорбонні і
відповідь. Та, як й слід
коледжі Ла Флеш, де навчався Рене Декарт), хоробрий
було очікувати, відпоі войовничий лицар, “який відважно зі своїми власвідь лежала на поверхні,
ними ратними людьми боровся під Хотином з турчиоднак, історики чомусь
ном”, раптово для всіх постригся в Києві у ченці.
не помітили, не звернули
Що ж змусило цю непересічну людину, перед якою
на неї уваги.
відкривалася блискуча світська кар’єра, відректися від
Найближчий
спосвіту та змінити лицарський меч на чернечий клобук?
движник і наступник ПеПереглянуті стоси книг, – ніде немає навіть натяку на те,
тра Могили Сильвестр
що примусило Петра Могилу рішуче змінити стиль житКосів у 1635 році опублітя. Історики вважають, що на воєводича вплинула якась
кував панегірик Йосипу
надзвичайна подія. Але яка саме? Немає відповіді.
Бобриковичу-Коптю,
Навіть видатний український історик Микола Косколишньому ченцю Ски- Пам’ятна дошка на честь
свт. Петра (Могили)
томаров, який навмисно займався цією проблемою, а
та Манявського. І ось у
також такий знавець історії Української Православної
цьому панегірику згаду- на стіні Успенської церкви
у Львові
Церкви, як С. Голубєв, автор ґрунтовної монографії “Пеється “Герасим, чернець
тро Могила та його сподвижники”, оминули це питання.
Крехівський, який сім роСучасникам були добре відомі істинні причини поків після своєї смерті (!) Петра Могилу, ще світську
стригу Петра Могили, – певна річ, їм не потрібно було
людину, від важкої хвороби вилікував”. Це надзвичайнавмисно зосереджуватися саме на цьому питанні. Нано важливе свідчення.
віщо писати про те, що і без того добре відомо кожноВимальовується така картина: Петро Могила, ймому? Але, можливо, хтось хоча б побіжно згадав про обвірно, важко захворів, звертався за порадою до знаних
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лікарів та цілителів, до відомих знахарів – все марно,
ніхто не міг йому допомогти.
Воєводич, згідно з уявленнями своєї епохи, почав
шукати допомоги і полегшення своєї долі по різних
монастирях – все марно. Вже втрачаючи надію на
одужання, Могила вирішив відвідати Крехівський
монастир на Львівщині. Тут на гробі православного
ченця-схимника, відомого своєю святістю, воєводич
омився сльозами розчулення, і після пристрасних молінь відбулося вже несподіване, воістину чудесне зцілення. Відповідно до психологічного настрою душі
середньовічної людини, це не могло сприйматися
інакше, як справжнє диво, як всемогутність Божа. І це
диво схвилювало, перевернуло душу Петра Могили,
що призвело до повної зміни його світоглядних вимірів. Випадок далеко не єдиний для тієї епохи.
Після чудесного зцілення, судячи з усього, Петро
Могила дає обітницю відтепер служити Богові, який
позбавив його від передчасної смерті ...
Час упокоєння ченця Герасима відомо – початок
осені 1617 року. Отже, знаючи, що зцілення відбулося
через сім років після смерті схимника, неважко визначити дату навернення Петра Могили, а саме – літа
Господнього 1624. І вже аж ніяк невипадковим здається постриг у Києво-Печерській лаврі Петра Могили в
наступному 1625 році.
Звичайно, на рішення Петра Могили могли вплинути і довгі довірчі бесіди з “козацьким митрополитом” Іовом Борецьким та інші обставини, але головною причиною, на мою думку, було те диво, яке
сталося у Крехівському монастирі на могилі святого
отця Герасима.
Піднявшись з часом на вершину української православної ієрархії, Київський митрополит Петро Могила відкрив блискучий період в історії культурного

Крехівський Свято-Преображенський монастир
(гравюра, 17 ст.)

життя України, справедливо названий істориками –
“Могилянською добою”. Не стояв київський митрополит і осторонь від національно-визвольної боротьби
українського народу. Різні джерела вказують на те, що
перед своєю кончиною (1 січня 1647) він благословив
Богдана Хмельницького на боротьбу проти польської
шляхти і під загрозою страшного церковного прокляття-анафеми закликав усіх православних українців стати під переможні прапори козацьких полків ...
Відомий православний богослов Георгій Флоровський, аналізуючи діяльність Петра Могили, мав всі
підстави написати: “У нього був справжній державний пафос, вміння і бажання панувати і перемагати”.
Юрій Джеджула, канд. історичних наук

 До ювілею видання

Острозька Біблія
(За матеріалами видання “Острозька академія XVI-XVII ст.”, Острог, 2008 р.)
Цього року весь християнський світ святкує 430 років з часу друкування Острозької Біблії, яку один з авторів не безпідставно назвав
“королевою українських книг”. Відразу після друкування Біблія отримала значне поширення серед православних слов’ян, її шанували й
представники неправославних віровизнань, віддаючи належне ерудиції острозьких книжників. Саме тому збереглося чимало примірників
цього видання – при гіпотетичному накладі 1000-1500 екземплярів до

Один із примірників Острозької Біблії

нашого часу дійшло понад 260
примірники, які зберігаються
в музеях, бібліотеках, архівах
практично цілого світу.
Острозька Біблія стала результатом кропіткої праці вчених культурно-просвітницького
гуртка, який завдяки зусиллям
“некоронованого короля Речі
Посполитої” князя Василя-Констянтина Острозького активно
функціонував в останній чверті
XVI ст. в Острозі на Волині. Для
кн. В.-К. Острозького видання Біблії передусім було бого
угодною справою. Водночас
князь вважав, що це видання
посилить позиції Православ’я
у міжконфесійній боротьбі на Князь Василь-Констянтин
Острозький
українських землях, які тоді
входили до спільної польськолитовської держави під назвою Річ Посполита. Тому його підтримка
була надзвичайно важливою. Князь не просто виступав меценатом
цього видання (а кошти було затрачені величезні, і тільки Василь-Констянтин, як найбагатша людина в державі, міг собі це дозволити), а й
здійснив чималу організаторську роботу, підібрав потрібних людей,
спеціально збирав різноманітні біблійні рукописи.
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тература виходила сакральною (латинською) мовою.
Активна робота щодо підготовки Біблії розпочаІ лише тоді, коли відбулося відповідне насичення
лася у середині 70-х рр. XVI ст., коли на запрошення
такою літературою, почали з’являтися друковані пекнязя до Острога прибув Іван Федоров. Тоді ж виреклади біблійних книг простонародними мовами.
ник гурток вчених, які працювали над підготовкою
Варто враховувати, що православна церква в східно- й
до друку Біблії. До нього входили викладачі Остпівденнослов’янських регіонах дуже боляче реагуварозької слов’яно-греко-латинської академії Герасим
ла на зменшення сфери впливу церковнослов’янської
Смотрицький, Тимофій Михайлович, Діонісій Раллі,
мови. Це було викликано, зокрема, тією обставиною,
Андрій Римша та інші. Окремі з цих людей активно
що православні зазнавали значного тиску збоку кадолучилися до полемічної дискусії з католиками, яка
толиків, протестантів і мусульман. Причому наступ
активно розгорнулася у 60-70-х рр. XVII ст.
конфесійних противників вівся й на тлі використанЗавдяки князю та діячам академії в Острозі вдалоня церковнослов’янської мови. Треба мати на увазі й
ся зібрати різноманітні списки біблійних книг. Серед
те, що церковнослов’янська мова, яка сформувалася
них особливі надії покладалися на отриманий з велилише в IX столітті, залишалася близькою та зрозумікими труднощами у царя Івана Грозного рукопис т. зв.
лою для багатьох слов’янських народів. До того ж, на
Геннадіївської Біблії. Цей рукопис зробили під керівниПершодрукар
той час не було якісних перекладів біблійних книг нацтвом Новгородського архієпископа Геннадія в 1499 р.,
диякон Іван Федоров
родними слов’янськими мовами.
й він був відносно повним зібранням біблійних книг. У
Острозька Біблія, завдяки високій якості перекладів, довгий час не
літературі можна зустріти думку, що в основі Острозької Біблії лежить
мала конкурентів у православно-слов’янському світі й фактично стала
саме Геннадіївська Біблія. Насправді це далеко не так. У Геннадіївській
канонічним текстом. Коли московський цар Олексій Михайлович задуБіблії було чимало неточностей та помилок, які не залишилися непомічемав видати Біблію, звірену з грецьким текстом, московські книжники
ними острозькими книжниками. Останні використовували різноманітні
із цим завданням не впоралися. Тому було вирішено перевидати Остцерковнослов’янські біблійні тексти, частина з яких була отримана у болрозьку Біблію, виправивши деякі орфографічні помилки й змінивши
гар та сербів. Користувалися вони чеськими й польськими рукописами
українські наголоси на російські. Навіть передмову до цього видання
біблійних книг, а також протестантськими й католицькими виданнями.
Біблії склали на зразок Острозької, замінивши вислови “народ руський”
Але в основу старозавітного тексту Острозької Біблії була поклана “народ всеросійський”. Так з’явилася Московська Біблія 1663 р., яка
дена “Септуагінта” – грецький переклад із староєврейської, здійснений
в Росії отримала назву “первопечатной”. Тут цей текст використовували
ще в елліністичному Єгипті (III ст. до Р.Х.). Всі зібрані староєврейські
без змін до 1712 р., коли Петро I наказав його виправити у відповідбіблійні тексти порівнювалися й коректувалися відповідно до “Септуності до грецькго тексту вихідцю з України, волинянину Феофілакту
агінти”. В той час авторитет “Септуагінти” в православному світі був
Лопатинському. Виправлена цим книжником Біблія так і не була наднадзвичайно високим, а сама вона трактувалася як богонатхненне джерукована. Потім уже цариця Єлизавета Петрівна залучила до правки
рело. Тому зрозуміло, чому ж острозькі книжники звернулися до неї.
двох викладачів Києво-Могилянської академії Варлаама Лащевського
Окремі книги Біблії перекладалися з текстів різних часів, виконаних
й Гедеона Слонімського. Виправлений ними текст був затверджений
у багатьох країнах. Широко використовувалися південнослов’янські
Синодом Руської Православної Церкви.
списки. Книгу Єздри, якої не було в грецькому тексті, переклали безТак з’явилася Єлизаветинська Біблія 1751 року, в основі якої все
посередньо з “Вульгати” – латиномовного перекладу Біблії. Загалом
ж таки лежав острозький текст. Ця Біблія стала канонічною для праострозькі книжники виконали величезну текстологічну роботу.
вославних й практично без змін передруковується до сьогоднішнього
Хоча на кінець ХVI ст. існувала певна традиція перекладу Свядня. Таким чином, текст Острозької Біблії (хай навіть із деякими змітого Письма українською розмовною мовою (Пересопницьке Єваннами) продовжує й сьогодні служити православному світові.
геліє та ін.), однак у Острозі при виданні Біблії використовувалася
церковнослов’янська мова. Це було викликано рядом обставин. У
Світлана Муравська, кандидат історичних наук,
той час насичення православно-слов’янського культурного простокерівник наукового відділу
ру біблійною і богослужбовою літературою не було ще достатньо
Львівського інституту економіки і туризму
великим. Натомість досвід Заходу показав, що перша друкована лі-

 Святині Галичини

П’ятницька цЄрква у Львові
Важливою архітектурною
домінантою львівського Підзамча є храм святої великомучениці Параскеви – П’ятницька
церква (вул. Б. Хмельницького,
77). Перші документальні згадки про церкву святої Параскеви
відносяться до 1443, 1445, 1456
рр. Археологічні дослідження
дозволяють ствердити час заснування храму – кін. ХІІІ ст.
Серед науковців відсутня єдина думка про час побудови першої мурованої церкви на цьому
місці, але достовірно відомо,
що теперішня кам'яна церква
збудована у 1644-1645 рр. на кошти молдавського господаря
Василя Лупу, ім’я якого було увіковічене вмуруванням у стіну храму пам’ятної таблиці з гербом молдавських правителів:
сонця, місяця і корони над головою вола.
Православна громада Львова підтримувала тісні зв’язки із
правителями (господарями) Валахії та Молдавії. Так господар
Олександр Лопушняну з дружиною Роксаною після пожежі
1527 р. фінансували відбудову Успенської церкви, котру через

це стали називати Волоською. Значні суми на розбудову храму
подарували молдавські господарі Єремія та Симеон – родичі
Митрополита Київського святителя Петра (Могили), який свого часу навчався у школі Львівського православного братства.
Благодійник П’ятницької церкви Василь Лупу (1593-1661)
народився у Константинополі і за походженням був греком або
албанцем. В 30-х рр. XVІІ ст. він
оселився в Молдавії. Займаючись
торгівлею Лупу розбагатів і став
великим землевласником. У 1634
р. він зумів посісти молдавський
престол.
За правління Лупу в 1640 р. у
Молдавському князівстві, за сприяння Київського митрополита святителя Петра (Могили), було відкрито Слов'яно-греко-латинську
академію, а в 1642 р. відбувся
спільний синод Української і Молдавської Православних Церков в
Яссах.
Фундатор церкви –
Після Молдавських походів
козацьких військ Василь Лупу молдавський господар
Василь Лупу
став союзником Богдана Хмель-
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ницького, з яким вони були сватами (Тиміш Хмельницький
оженився з дочкою Лупу – Розандою). У своїй боротьбі за титул молдавського господаря Василь Лупу опирався на союзні
козацькі війська під проводом свого зятя. У вересні 1653 р.,
після загибелі Тимоша Хмельницького і відступу козацьких загонів, Лупу був остаточно позбавлений престолу і змушений
виїхати до Чигирина. Проте через деякий час за участь у таємних переговорах з польськими емісарами Лупу позбавили права жити в Україні і він переїздить до Криму. На вимогу султана,
Лупу видали Туреччині. Після тривалого ув'язнення помер у
Стамбульській фортеці.
Василь Лупу був засновником багатьох православних храмів
та монастирів. Так на львівському Підзамчі, завдяки пожертвуваним Лупу ґрунтам і коштам було закладено жіночий монастир
святої великомучениці Катерини Олександрійської. Церкву святої Параскеви у Львові молдавський господар звів на прохання
Митрополита всієї Молдавії святителя Варлаама (+1657).
Святитель Варлаам народився близько 1585 р. в області Вранча, Східна Румунія, в сім'ї православних селян. У 1608 р. він був
обраний ігуменом монастиря Секу, а 23 вересня 1632 р. – митрополитом Молдавії. У 1639 р. його кандидатура висувалася на трон
Вселенського Патріарха. Святитель Варлаам зробив важливий
внесок у розвиток румунської літературної мови і в зміцнення національної самосвідомості. У монастирі Трьох Святителів у Яссах він заснував першу молдавську друкарню, в якій було надруковано велику кількість богословських книг. Підтримував церкви
і монастирі, засновані князем Василем Лупу, мав тісні зв’язки з
львівським та київським православним духовенством.
Церква святої Параскеви була однією з трьох мурованих церков Підзамча і, мабуть, найбагатшою церквою Львівського передмістя. У ризниці храму були фелони із дорогоцінних оксамитів, китайок, прикрашених сріблом і золотом. Тут були покриття
і турецькі килими, срібні і позолочені хрести, лампи, чаші, корони. При церкві діяли цвинтар, шпиталь та школа. Церква користувалась правом “юридики”, тобто певної самостійності у
фінансових справах та судочинстві. На початку XVII століття в
парафії святої Параскеви було 2 ковалі, 1 золотар, 1 слюсар, 1
мечник, 5 пекарів, 2 ткачі, 1 боднар, 2 теслі, 3 кравці.
У П’ятницькій церкві знаходиться іконостас виняткової
цінності, один з найдавніших в Україні (сер. XVII ст.). Складається з більш як 70 ікон XVII – XVIIІ ст. Найдавнішу ікону
святої Параскеви молдавського походження фахівці датують

XVII ст., а більшість ікон відносять
до школи львівського іконописця
Федора Сеньковича (+1631).
Уродженець містечка Щирця,
Сенькович очолював малярський
цех і виконував роботи для Львівського православного братства у
Львові. Саме він виконав іконостас
(зараз знаходиться у селі Грибовичі)
і плащаницю для Успенської церкви
у Львові (1630), ікону “Богоматір
Одигітрія” (1599) у церкві села Ріпнів на Львівщині.
Розміщення на околиці міста зумовило загальний оборонний характер будівлі церкви святої Параскеви.
Споруда до сьогодні зберегла свій первісний вигляд храму-твердині. В архітектурі церкви поєднано елементи пізГерб молдавських
ньої готики з традиціями українського господарів на стіні
та молдавсько-волоського храмового
храму
будівництва. Збудована у нижній частині з ламаного каменю, вона нагадує
міцний бастіон з високою сторожевою баштою. Про оборонний
характер святині нагадують стіни товщиною майже у два метри і
бійниці верхнього ярусу вежі.
У 1908 р. шатрове завершення бані було змінене куполом з
башточками. Тоді ж під шаром тиньку, нанесеного під час попередньої реставрації 1870 р., знайшли виконаний згідно молдавських традицій фрагмент розпису з гірляндами та голівками
Херувимів.
Найстарішою пам’яткою церкви було рукописне Євангеліє
XVI ст., яке зараз зберігається в Національному музеї у Львові.
У 1701 р. Львівський єпископ Йосиф Шумлянський приймає унію і переводить православні парафії своєї єпархії у
послух папському престолу у Римі. Таким чином парафія святої Параскеви переходить в унію. З 1946 р. П’ятницька церква знову стає православною. На превеликий жаль з початку
дев’яностих років ХХ ст. храм святої Параскеви, разом з церковною громадою, перебуває поза спасительною огорожею канонічної Православної Церкви.
Степан Бецко, м. Львів

 Прославлення в сонмі святих
Постановою Святщенного Синоду Білоруської Православної Церкви до лику місцевошанованих
святих Білоруської Православної Церкви в чині преподобних зарахований архімандрит Віленський
Леонтій (Карпович, 1580-1620), самовідданий захисник Православ’я у часи введення унії. 15 травня
2011 р. Божественну Літургію та чин канонізації у мінському Свято-Петропавлівському соборі у
м.Мінську очолив Митрополит Мінський і Слуцький Філарет, Патріарший Екзарх Білорусі.

Преподобний Леонтій,
архімандрит Віленський, сповідник

Майбутній архімандрит Леонтій – в миру Лонгін Федорович Карпович – народився у Пінську близько 1580 року та походив із шляхетського роду. Батько його був священиком.
Навчався майбутній сповідник віри Христової, на думку дослідників, у Вільні. Володіючи літературним талантом
вже з молодих років преподобний був діяльним захисником
Православ'я.
У 1608 році Лонгин Карпович написав твір "Викриття на
унію", де описує унію, як очевидець Брестського сейму 1595
року. У 1609 році він обирався депутатом православного Віленського братства на Варшавському сеймі. У 1610 році – писар, старший типограф і коректор Віленського братства.
Завзятий захисник Православної Церкви від уніатства,
преподобний очолював друкарню Віленського православного
братства, в якій у 1610 році виходить відома книга Максима (у
чернецтві Мелетія) Смотрицького “Фрінос, тобто Плач єдиної
кафоличної апостольської Східної Церкви з поясненням до-

гматів віри”. Книга справила величезне враження, як на православних, так і на ворогів Православ'я, які скерували весь свій
гнів і лють на видавців.
У Велику Суботу 7 квітня 1610 в друкарні був проведений обшук, під час якого головного типографа та коректора Лонгіна Карповича заарештували та без суду і слідства кинули до в'язниці. Два
роки сповідник провів у кайданах, його водили з одного суду в інший, переводили з однієї в'язниці в іншу, щодня піддавали допитам,
побоям, знущанням, примушуючи зректися Православ'я і перейти
в унію. Але він непохитно відстоював право народу зберегти рідне
Православ'я. На тілі святого від кайданів утворилися виразки, сліди
яких помітні були навіть після його праведної кончини.
Це "сповідництво" Карповича у зв'язку з його попередніми трудами на користь братства було причиною того, що він
майже одразу ж після звільнення з в'язниці став “попом церквє
новоє і старшим братства тоє ж церквє”. Лонгін Карпович приймає чернечий постриг з ім'ям Леонтій.
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кайданами на цьому чесному тілі, яке, хоча
У 1613-1614 роках він будівничий та
вже шість тижнів перебуває мертвим, але,
перший архімандрит Віленського Святоблагодаттю Пресвятого і Животворящого
Духова монастиря. З 1615 року – перший
Духа, що живе в ньому, залишається неархімандрит Віленського Свято-Духова моушкодженим і не має запаху ”.
настиря і начальник Віленського братства.
2 листопада 1620 архієпископ МелеЗаснував у обителі чернечий статут за читій (Смотрицький) виголосив у Вільні поном святителя Василія Великого.
минальне слово при відспівуванні свого
У своїх записках святитель Петро (Моколишнього наставника єпископа Леонгила, †1646) писав, що прп. Леонтій був
тія, видане згодом під назвою "Казаньє на
першим начальником загального житія
честний погреб... господина Леонтія Карв місті Вільно і що саме ним був складеповича". У цьому слові архієпископ Мелений “Кіновіон, або зображення чернечого
тій зазначав: "Взагалі він був словом і діспільного житія”
Митрополит Філарет
лом інок-подвижник, хоча від природи був
За красномовство православні вважали
благословляє вірних іконою
складу дуже слабкого, здоров'я дуже погаархімандрита Леонтія подібним до Златоуспреподобного Леонтія
ного та надломлений у всіх тілесних силах
та. Віленський проповідник не тільки сам
дворічним ув'язненням у кайданах ...".
“викривав і громив” словом проповіді, але
Захарія (Копистенський, †1627), архімандрит Києво-Пей інших закликав захищати Православ'я.
черського монастиря, у творі, написаному в 1621 році, залишив
З 1617 – ректор Братської школи при Свято-Духовому монаступний відгук про преподобного Леонтія: "Блаженний Ленастирі.
онтій Карпович, архімандрит Віленский, муж богодухновенУ 1620 році Велике князівство Литовське відвідує Єрусалимний, в язикє грєчєском і латінском знаменітє беглий, оборонца
ський патріарх Феофан, який вирішує висвятити для Православблагочєстія", а суворості його чернечого життя віддавали наної Церкви митрополита та чотирьох єпископів. У числі обраних
лежне навіть затяті уніати.
на єпископське служіння був і архімандрит Леонтій (Карпович),
Шанування преподобного Леонтія як святого угодника
наречений єпископом Брестським і Володимирським.
мало місце не тільки у Вільні, але і за його межами. Про це
Однак тяжка недуга не дозволяє Віленському архімандриту
є свідчення і святого преподобномученика Афанасія, ігумена
вирушити до Києва для хіротонії. Відчуваючи близьку кончиБрестського (†1648), який у своєму “Діаріуші” також називає
ну, преподобний Леонтій за наполяганням братства посилає до
архімандрита Леонтія святим.
Патріарха свого постриженика ченця Мелетія Смотрицького.
Проте, через засилля уніатів склалися несприятливі умови
Пробувши кілька місяців у Києві, Смотрицький повертається
для вшанування архімандрита Леонтія. Сьогодні ж, коли з ласдо Вільно в сані архієпископа та вже не застає свого вчителя
ки Божої ми маємо можливість вільно сповідувати святу правосеред живих: 24 вересня 1620 року він помер, а тіло його заславну віру, наш борг любові до Церкви велить нам відновити
лишається непохованим вже шість тижнів.
шанування цього святого угодника Божого.
Архієпископ Мелетій звершив відспівування преподобного
Леонтія 2 листопада 1620. У своєму надгробному слові він заПідготував випускник Мінської Духовної
свідчив нетління його чесних мощей: “Свідченням терплячості
Академії і Семінарії чтець
цього святого сповідника і мученика служать самі рани, натерті
Андрій Верещинський, м. Львів

 Святині

Чудотворний список Дубовицької
ікони Божої Матері у Львові

У травні парафіяни Cвято-Георгіївського
та Свято-Троїцького храмів м. Львова мали
унікальну можливість молитись перед чудотворним списком Дубовицької ікони Божої
Матері. Святий образ прибув із Свято-Миколаївського Пустельно-Рихлівського монастиря
Ніжинської єпархії УПЦ. Це вже друга благодатна святиня з цієї обителі, яка гостює у нашому місті (у грудні минулого року у нашій
єпархії перебував ковчег з часточкою святих
мощей святителя Миколая та його чудотворний образ).
За переказами, чудотворну ікону Цариці
Небесної було знайдено на березі р. Реть у
першій половині XVI ст. Пастух, який гнав
своє стадо, розмахуючи батогом, випадково
зачепив ним у густій траві ікону Божої Матері. Припускають, що ця ікона була загублена
на березі річки військовим обозом, який віз
церковне начиння. Від ікони засяяло дивне світло, яке осліпило пастуха, і він упав на землю. Люди знайшли його та
віднесли до священика. Отямившись, пастух розповів, що з
ним трапилося. Священик і односельці поспішили відшукати
ікону і поставили її в каплиці. Згодом на місці появи ікони
побудували невеличку церкву, де й помістили святий образ.
З 1861 р. чудотворну ікону перенесли до м. Кролевець (нині
Сумська обл.). З того часу біля ікони відбулося багато чудесних зцілень.

Після 1917 року оригінал ікони було втрачено, проте збереглося кілька його списків.
Один з чудотворних списків було передано
Свято-Миколаївському
Пустельно-Рихлівському монастирю, де ікона посіла належне їй
місце серед святинь обителі.
Свято-Миколаївський Рихлівський монастир був заснований у 20-х роках XVII століття.
У 1666 році, стараннями архієпископа Лазаря
(Барановича) та братів Многогрішних, монастир твердо став на ноги і згодом набув слави
одного з найбагатших і найосвіченіших у Сіверському краї. Закрили обитель невдовзі після Жовтневої революції – 1920 року. Друге народження монастир отримав у 2004 році, коли
йому було повернуто 17 гектарів землі, великий сад та майже вщент зруйновані споруди.
Зараз тривають роботи з відновлення обителі.
У наш час, після усердної молитви перед
чудотврним списком Дубовицької ікони Пресвятої Богородиці,
отримали зцілення люди, які страждали від недуг серця, бездітності, онкологічних захворювань. Братія, парафіяни та паломники Рихлівської обителі особливо вшановують Божу Матір,
як Заступницю і Помічницю в усіх життєвих потребах.
Згідно рішення Священного Синоду УПЦ, вшанування Дубовицької ікони Божої Матері звершується 13/26 вересня та в
десяту п’ятницю після Пасхи.
Прес-служба Львівської єпархії
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 Прес-служба Львівської єпархії
1 червня 2011 року у м. Львові перебували мощі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці, які привезені в Україну.
Архімандрит Грецької Церкви Герман, насельник Свято-Анастасіївського Патріаршого монастиря, який разом з ігуменом монастиря митрополитом Милітійським Апостолом супроводжує мощі святої Анастасії, повідомив, що останній раз святі мощі вивозилися за межі монастиря, і взагалі за межі
Греції, у XVII столітті. А нині Константинопольський Патріарх Варфоломій благословив здійснити
історичну подорож у відповідь на звернення Священного Синоду Української Православної Церкви та
особисто її Предстоятеля Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира.

ЖИТІЄ СВЯТОЇ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ
АНАСТАСІЇ УЗОРІШИТЕЛЬНИЦІ

Свята великомучениця Анастасія Узорішительниця (+близько 304
р.) постраждала в часи правління
римського імператора Діоклетіана
(284-305). Народилася вона в Римі.
Батько її був язичником, мати Фавста – таємною християнкою, яка
доручила виховання маленької дівчинки відомому своєю ученістю
святому Хрисогону (+близько 304
р.; пам'ять 22 грудня). Після смерті матері, не зважаючи на бажання дочки, батько видав її
заміж за язичника Помплія. Щоб не порушити обітницю
дівства й уникнути подружнього ложа, Анастасія постійно посилалася на невиліковну хворобу і зберігала чистоту.
У темницях Риму у той час перебувало багато
ув'язнених християн. У жебрацькому одязі свята таємно відвідувала в'язнів, – умивала і годувала хворих, нездатних рухатися, перев'язувала рани, втішала усіх, хто
потребував цього. Чоловік святої Анастасії, дізнавшись
про це, жорстоко побив її, помістив в окремій кімнаті і
біля дверей поставив варту.Через деякий час Помплія
призначили послом до перського царя. По дорозі в Персію він потонув під час бурі.
Тепер свята знову могла відвідувати християн, що
терпіли в темницях, отриманий спадок вона витрачала
на одяг, їжу і ліки для хворих. Святого Хрисогона відіслали до Аквилеї (місто у верхній Італії) на суд до імператора Діоклетіана, – Анастасія пішла за своїм учителем. Тіло святого Хрисогона після його мученицької
кончини, за Божественним одкровенням, було сховане
пресвітером Зоїлом.
Свята Анастасія стала мандрувати, щоб скрізь, де тільки можна, служити християнам, що перебували в темницях. Так вона отримала дар зцілення. Трудами і словами
розради свята Анастасія полегшувала ув’язнення багатьох
людей, піклуванням про тіла і душі стражденних, звільняла (“розрішала”) їх від уз відчаю, страху і безпорадності,
тому і названа Узорішительницею. У Македонії свята познайомилася з молодою вдовою-християнкою Феодотією,
яка допомагала їй у благочестивих трудах.
Стало відомо, що Анастасія – християнка, її узяли під
варту і відвели до імператора Діоклетіана. Розпитавши
Анастасію, Діоклетіан дізнався, що вона усі свої статки
витратила на нужденних. Імператор наказав відвести святу до верховного жреця Ульпіана, щоб той схилив її до
жертви язичницьким богам або жорстоко стратив. Перш,

ніж піддати святу Анастасію тортурам, Ульпіан вирішив осквернити
її. Але, як тільки доторкнувся до
неї, осліп, страшний біль стиснув
йому голову, і через деякий час він
помер. Свята Анастасія опинилась
на волі і разом з Феодотією продовжувала служити в'язням. Незабаром свята Феодотія і три її сини
були віддані на мученицьку смерть
анфипатом (начальником області)
Микитієм в їхньому рідному місті Нікеї (+близько 304;
пам'ять 29 липня і 22 грудня). Святу Анастасію знову
ув’язнили і 60 днів мордували голодом. Бачачи, що голод
не заподіяв святій шкоди, ігемон Іллірії наказав втопити її
разом із засудженими злочинцями, серед яких був і гнаний за віру християн Євтіхіан (+ близько 304; пам'ять 22
грудня). Воїни посадили в'язнів на корабель і вийшли у
відкрите море. Далеко від берега вони пересіли в човен,
а в кораблі зробили декілька пробоїн, щоб той затонув.
Судно стало занурюватися у воду, та в'язні побачили мученицю Феодотію, що управляла вітрилами і направляла
корабель до берега. 120 чоловік, вражені дивом, увірували
в Христа – святі Анастасія і Євтіхіан хрестили їх. Дізнавшись про те, що сталося, ігемон наказав страчувати усіх
новохрещених. Святу Анастасію розтягнули над вогнищем між чотирма стовпами. Так закінчила свій мученицький подвиг свята Анастасія Узорішительниця.
Тіло святої залишилося неушкодженим, – поховала
його благочестива християнка Аполлінарія. Після закінчення гонінь вона побудувала над труною святої великомучениці Анастасії церкву. Пізніше голову і десницю
великомучениці перенесли у монастир святої Анастасії
Узорішительниці, який заснували неподалік від Святої
Гори Афон, де вони перебувають до сьогоднішнього дня.
Пам’ять святої вшановується 4 січня.
Архімандрит Грецької Церкви Герман, насельник
Свято-Анастасіївського Патріаршого монастиря, який
разом з ігуменом монастиря митрополитом Милітійським Апостолом супроводжує мощі святої Анастасії,
повідомив, що останній раз святі мощі вивозилися за
межі монастиря, і взагалі за межі Греції, у XVII столітті. А нині Константинопольський Патріарх Варфоломій
благословив здійснити історичну подорож у відповідь на
звернення Священного Синоду Української Православної Церкви та особисто її Предстоятеля Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї України Володимира.
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 Прес-служба Львівської єпархії

Міжнародна наукова конференція

Всеукраїнський центр вивчення Голокосту “Ткума” (“Відродження”) та БФ
“Хесед Ар’є” провели17-19 травня 2011 року у Львові міжнародну наукову
конференцію “Праведники – рятівники життя: історичний досвід та моральні
уроки” та міжнародний педагогічний семінар, присвячений 70-ій річниці нападу Німеччини на СРСР та початку Голокосту на території України. Ця річниця
є приводом згадати не лише трагедію війни, міжнаціональної ворожнечі, але й
приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради рятування
життя людей. На запрошення організаторів Високопреосвященніший архієпископ Августин взяв участь у відкритті конференції, яка відбулась в Актовій
залі НУ “Львівська політехніка” а також виступив на пленарному засіданні.
У роботі конференції також взяли участь Начальник головного управління
внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Кураш Р.І.,
Його Ексцеленція Єпископ Леон Малий, Львівський єпископ-помічник РКЦ,
представники інших релігійних громад, науковці, суспільні діячі.

Студенти Почаївської Духовної семінарії
відвідали м. Львів

10 травня 2011 року місто Львів відвідали студенти 4-го курсу Почаївської духовної семінарії. Такі візити є традиційними: керуючий
Львівською єпархією архієпископ Августин викладає у семінарії Порівняльне богослов’я і забезпечує, за згодою ректора ПДС архімандрита Нафанаїла, в кінці кожного семестру поїздку вихованців у місто
Львів для проведення практичних занять з цього предмету. Студенти
відвідали релігійну організацію “церква християн адвентистів сьомого
дня”. Пастор АСД Тершак Анатолій Іванович розповів про основні напрямки діяльності та служіння своєї конфесії. Студентів супроводжував керівник відділу релігійної освіти і катехизації протоієрей Миколай
Баранов. Потім студентів, яких супроводжував чтець-інок Афанасій
(Габрись), прийняв пастор Німецької лютеранської євангелістської
церкви в Україні Бєндуш Микола Миколайович. Він ознайомив присутніх з основами лютеранського віровчення. Цього ж дня семінаристи
відвідали згромадження “церкви Іісуса Христа святих останніх днів”
(мормони). На подвір’ї біля молитовного будинку відвідувачів зустрічав голова релігійної громади Малонос Анатолій Дмитрович, який
розповів студентам про діяльність згромадження мормонів в Україні.
На останок студенти відвідали осередок євангельських християн-баптистів у Львові. Центральною темою бесіди з пастором Назаркевичем
Ярослав Івановичем було ознайомлення студентів з діяльністю осередку ЄХБ в Західному регіоні України. Студенти щиросердечно подякували Владиці Августину за можливість відвідати місто Лева та ознайомитися з діяльністю інославних конфесій для розширення своїх знань,
які будуть корисними у майбутньому пастирському служінні.
Прес-служба Львівської єпархії

ВЕЛИКИЙ ПАСХАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ

Пасхальними днями діти тішаться більше за всіх, бо
їхні чисті душі якнайповніше відчувають радість Воскресіння Христа. Діточки не тільки линуть усім серцем
до Спасителя, а й несуть Йому свої подарунки. Таким
подарунком і став 14 травня цього року великий пасхальний концерт учнів недільної школи Свято-Георгіївського
храму у м. Львові.
Вели концерт Настя Бобко і Данилко Гуцул. Діти
молодшої групи розповідали вірші і заспівали пісеньку
“Замешкали пташки у гніздечках”, їх музичний керівник
Тетяна Севастьянова їм акомпанувала. Потім виступили
вихованці старшої групи. Сестрички Шпагіни Віка, Настя і Катя відкривали виставу “Перше пасхальне яєчко”,
де розповідалося про Марію Магдалину, яка у подарунок імператору Тіверію принесла просте яєчко і як воно

почервоніло, утверджуючи істину Воскресіння Христового. У ролі Марії Магдалини виступила Марія Москаленко, а імператора Тіверія представив Ілля Москаленко.
Діти молодшої групи у виставі “Пасхальний кошик” показали, що саме несуть освячувати: про яйце розповіла
Віка, про хрін повідомив Володя, цікава була Машина
історія про шинку, про ковбасу розказувала Христина,
про масло – маленький Августин, в ролі Пасочки була
Юля, сиру – Дмитро, свічки – Настя, крейди – Віка. Про
писанку розповідала маленька Варвара. На закінчення
діти середньої групи показали виставу “Муха-Цокотуха
на новий лад”. У виставі розповідається про те, як герої різних казок об’єдналися навколо самого світлого
християнського свята – Воскресіння Христового, якому
справді “радується вся тварь”. Муху-Цокотуху представ-
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ляла Стефанія Панкова. Казку розповідали Аня Лисенко
і Катя Лещук. Цікавими були мишки у виконанні сестер
Цюпер Христини і Вікторії. Дотепними були Ліса Аліса
і Кіт Базіліо, ролі яких виконували брат і сестра Чабаєви Маша і Ілля. Курочка і когутика грали Андрійко Бервецький і Валерія Ставінська. Хоробрим Павучком був
Святослав Карпенко, а Вовчиком – Олег Суворов. На закінчення концерту маленькі артисти усі разом заспівали
пісню “Радість з неба ся являє”.
Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü:
Ëüâ³âñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ Ó Ï Ö

Після учнів недільної школи на сцену піднялися гості – учениця парафіянки Свято-Георгіївського храму О.
В.Абаєвої Зоряна Данілова та мама дівчинки Галина,
яка виступає разом з дочкою. Діти, які щойно виступали
самі, тепер із цікавістю спостерігали за виступом юної
гості. Зорянка прочитала вірші, потім сімейний дует виконав “Весняну пісню” В.-А.Моцарта.
Після закінчення концерту маленькі артисті отримали щиру подяку глядачів і скромні гостинці.
Підготувала Ганна Шевченко
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