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

Видання Львівської єпархії Української Православної Церкви №7 (190) 2012 р.

Від редакції

20-РІЧЧЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЬСЬКОГО СЛУЖІННЯ
БЛАЖЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА.
ПОГЛЯД ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ, СПОГАДИ, АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ
Львівсько-Тернопільська єпархія
станом на 1989 р.
налічувала
1270
парафій. 27 грудня
1990 року Львівсько-Тернопільську
єпархію було розділено на дві — Львівську і Тернопільську
в межах відповідних
областей. У липні
1992 року керуючий Львівсько-Дрогобицькою єпархією епископ Андрій
(Горак) перейшов в УПЦ КП. 16 вересня 1992
року рішенням Священного Синоду Української
Православної Церкви митрофорному протоієрею
Адамові Маркевичу, після постригу в чернецтво і
піднесення до сану архімандрита, визначено бути
єпископом Львівським і Дрогобицьким.
У своєму «Слові на наречення» майбутній Владика Августин підкреслив: «В особливий спосіб,
по-християнськи надихає мене на початку цього
служіння і довіра, висловлена мені особисто Блаженнішим Митрополитом Володимиром, Предстоятелем нашої Церкви. Його пропозиція про обрання мене єпископом саме Львівської єпархії … є
для мене такою високою честю і довірою, що, якщо
б навіть мене хтось лякав смертю, я все одно би не
засумнівався, що повинен прийняти жезл архіпастирського служіння».
Прибув Владика рано-вранці до Львова один, без
супроводу, у світському одязі. Вийшов з поїзда…
Навколо звична вокзальна обстановка. Куди йти?..

«І тут підходить
до мене один чоловік
у світському одязі і
каже:
— Ви — Августин?
— Так, — відповідаю.
— Єпископ?
— Так.
— Ходімо.
І лише в безлюдному місці нині покійний протоієрей
Богдан Щирба (а
саме ним виявився
той чоловік) взяв
перше благословення», — згадує Владика про своє
перше знайомство з кафедральним містом.
Як виявилося після приїзду Владики, Львівська
єпархія складалася лише з 15 парафій (нині є 71),
була позбавлена не лише кафедрального собору,
єпархіального управління, усього майна і будьяких засобів до існування, документації, але навіть
не мала юридичного статусу і печатки. Всі ці проблеми важким тягарем лягли на плечі новому архієрею. Почалися регулярні відвідування всіх владних структур, постійні поїздки на парафії, зустрічі
з віруючими і невіруючими. Через декілька місяців
Львівська єпархія набула юридичного статусу. Так
почалося відновлення Львівської кафедри.
З нагоди 20-річчя Предстоятельського служіння Блаженнішого Митрополита Володимира,
пригадаємо історичні для нашої єпархії події — візити Його Блаженства, які стали надійною опорою і
допомогою на важкому шляху розбудови Львівської
єпархії.
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МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР – НА ЛЬВІВЩИНІ!
28 вересня до Львова прибув Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Володимир митрополит Київський і всієї України. Це перший архіпастирський візит Предстоятеля УПЦ до Львівської єпархії.
У інших тридцяти трьох єпархіях Української
Православної Церкви митрополит Володимир вже
побував раніше. Візит у Львівську єпархію відкладався, оскільки міг ускладнити і без того складне
становище в цьому регіоні.
Сьогодні, незважаючи на антиправославну політику, що ведеться в Галичині вже понад сім років,
Львів зустрів митрополита Володимира квітами.
Рано вранці на пероні залізничного вокзалу вже зібрались сотні віруючих, для котрих Предстоятель
Української Православної Церкви — живий знак істинності віри, правдивості, надії, немарності перенесених страждань, символ духовної єдності України.
Хтось на пероні сказав: ''Коли б не наша Церква —
Україну вже давним-давно роздерли б на шматки".
Відразу з вокзалу митрополит Володимир направився в Жовкву, древнє галицьке місто, "серце унії"
і, як виявилось, форпост православ'я. В 1990 році
православний священик цього міста, отець Стефан Хомин, залишився без храму. Церкву зайняли
греко-католики, місцева влада заявила однозначно:
"Православ'ю в Жовкві не бувати!" Протягом року
отець Стефан з парафіянами молились на вулиці. І

почали будувати храм. Про те, що довелось пережити за цей час отцю Стефану і його дружині, матушці Надії, — згадувати не хочеться. Вибивали вікна у їх домі, погрожували вбити, проклинали. Але
все це щезло, наче дим, а в Жовкві з'явився новий
православний храм: красивий і просторий, збудований парафіянами за три роки і названий на честь
Первоверховних апостолів Петра і Павла. І була у
отця Стефана мрія, щоб освятив престол нового
храму митрополит Володимир. І мрія збулась.
Недільним ранком стежкою, вистеленою живими
квітами в храм Петра і Павла, увійшло три єпископи:
митрополит Володимир, архієпископ Чернівецький і
Буковинський Онуфрій і єпископ Львівський і Дрогобицький Августин. А нова церква, незважаючи на
чималі розміри, не змогла вмістити усіх віруючих.
Напевно, ця мить для отця Стефана була втіхою
за роки принижень, образ, насмішок. Роки щоденної праці передували цьому дню, коли він перед
своїм єпископом і Предстоятелем Церкви зміг сказати: "Ось я і діти, котрих ти дав мені. Вони тут,
вони не розсіялись і не загинули".
Святослав Речинський, м.Київ

СПОГАДИ ПРО БЛАЖЕННІШОГО
Блаженнішого митрополита Київського і всієї
України Володимира православні парафіяни міста
Жовкви Львівської області особливо шанують. Адже
владика Митрополит, незважаючи на зайнятість, був
у нашому місті тричі, та й поза цим приділяв увагу
церкві і православній громаді жовківчан. Правда,
перший раз владика Володимир побував у Жовкві до
того, як очолив Українську Православну Церкву, ще

в бутність митрополитом Ростовським і Новочеркаським, в 1985-му році. Перебуваючи на Львівщині, він
виявив бажання відвідати шановану святиню міста
Жовкви нетлінні мощі святого великомученика Парфенія. Зі спогадів очевидців, Владика прибув в день
празднування перенесення мощей св. вмч. Парфенія
— у Неділю по Воздвиженні Честного і Животворящого Хреста, у супроводі нині покійного митрополи-

Зустріч Блаженнішого Митрополита Володимира
біля Свято-Георгіївського храму у м. Львові

Під час
Божественної літургії
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та Львівського і Тернопільського Никодима (Руснака)
і великої кількості духовенства. Було при великому зібранні парафіян відслужено урочисте Богослужіння і
владика Володимир звертався до людей зі словом повчання.
Перший раз, вже в сані митрополита Київського
і Всієї України, Блаженніший Володимир прибув в
наше місто в 1997-му році. Я був тоді ще юнаком, але
добре пам’ятаю зустріч Блаженнішого з духовенством
і парафіянами, те урочисте Богослужіння, загальне
піднесення духу людей. Разом з Предстоятелем УПЦ
на торжество освячення новозбудованого храму Первоверховних апостолів Петра і Павла прибули також
наш єпархіальний владика єпископ Львівський і Дрогобицький Августин, Архієпископ Чернівецький і Буковинський Онуфрій, архімандрит Мелетій секретар
Чернівецько-Буковинської консисторії, архімандрит
Митрофан проректор Київських Духовних Академії
і Семінарії і багато інших священнослужителів нашої Церкви. У своєму вітальному слові Блаженніший
висловив свою радість з приводу цієї знаменної події освячення храму, сказав також, що здивований,
як так швидко, за два роки і три місяці, міг бути збудований такий величний храм, похвалив настоятеля
храму митрофорного протоієрея Стефана з матінкою
та парафіянами за стояння в вірі православній (адже
новий храм нелегкими трудами було збудовано взамін

попереднього забраного греко-католиками, в якому
владика Володимир бував під час перших відвідин
Жовкви), і назвав Жовкву форпостом православ’я на
Галичині. Владика Онуфрій, тоді архієпископ Чернівецький і Буковинський також відмітив, що терпіння і смирення, з яким несуть свій хрест православні
галичани, приносять свої добрі плоди, і справа спасення починає реалізуватися вже тут на землі. Також
від імені Предстоятеля Церкви Владики Володимира
і всього духовенства побажав отцю настоятелю, його
боголюбивим парафіянам великих милостей Божих,
твердого і непохитного стояння у святій православній вірі, вірності святій Церкві та вічного спасення.
При освяченні Святого Престолу була вкладена часточка святих мощей ревнителя православ’я святителя
Феодосія, архієпископа Чернігівського. Будівничого
храму протоієрея Стефана з матінкою Блаженніший
митрополит Володимир нагородив орденами: отця
Стефана орденом Української Православної Церкви
преподобних і богоносних отців Антонія і Феодосія
Києво-Печерських другого ступеня, матінку Надію —
орденом святої великомучениці Варвари. Також Блаженніший подарував оздоблений хрест, освячений на
Гробі Господньому, який до сьогоднішнього дня зберігається в храмі як шанована святиня.
Священик Павло Давиденко,
клірик Свято-Георгіївського храму у м.Львові

Прес-служба Львівської єпархії

єпархії; на богослужинні були присутні
насельниця Серафима з Гефсиманського
православного
жіночого монастиря
в Єрусалимі, ігуменія Марія з СвятоУспенської української православної
жіночої обителі в
Румунії. Після Божественної літургії
Предстоятель УПЦ
вручив
ПреосвяЗапис Предстоятеля УПЦ
щеннішому єписков Пам’ятній Книзі
пу Августину ікону
Свято-Георгіївського
храму
святого
апостола
Андрія Первозванного і нагородив почесними грамотами
та орденами ряд священиків та вірних Львівської єпархії.
Ордену преподобних Антонія і Феодосія Печерських удостоїлся 85-річний настоятель Свято-Георгіївської церкви
протопресвітер Василій Осташевський, котрий відзначає
цього року 60-ту річницю свого пастирського служіння.
Цього ж дня відбулись зустрічі з єпископом Греко-Католицької Церкви Любомиром Гузаром та з Головою обласної держадміністрації М.В.Гладієм.
На завершення архіпастирського візиту Блаженніший
Володимир митрополит Київський і всієї України УПЦ
благословив діяльність новоствореної Спілки православної молоді України (СПМУ), призначивши її духівником
Преосвященнішого Августина, єпископа Львівського і
Дрогобицького.

Після Богослужіння у Жовкві Блаженніший митрополит Володимир із духовенством побував у парафіях в Сопошині та Великих Мостах Жовківського району.
29 вересня у Свято-Георгіївському храмі Львова була
звершена Божественна літургія. Блаженнішому митрополиту Володимиру співслужили Високопреосвященніший
Онуфрій, архієпископ Чернівецький і Буковинський, Преосвященніший Августин, єпископ Львівський і Дрогобицький, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври
архімандрит Володимир, секретар Чернівецької єпархії архімандрит Мелетій, проректор Київської Духовної Академії і Семінарії архімандрит Митрофан, який супроводжував Предстоятеля, гості та численне духовенство Львівської

Слово Першосвятителя
після звершення Божественної літургії
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ХРАМУ СВ. ГЕОРГІЯ 100 РОКІВ
Дорогі брати і сестри!
Львівська єпархія Української
Православної Церкви відзначає 100-річчя з дня освячення
Свято-Георгіївської церкви у
м. Львові.
Славна, хоч і складна 100-річна історія храму святого Георгія Побідоносця, є частиною історії Православ’я в Галичині.
Допомога Буковинської православної консисторії та особиста участь майбутнього першого Президента України Михайла
Грушевського в якості організатора і учасника будівництва
дала можливість православній
громаді м. Львова в 1897 році, з
ласки Божої, закласти перший
Свято-Георгіївська церква у м. Львові
камінь у підвалини, в у 1901 році
і освятити новозбудований храм, який і в часи війн і релігійних протистоянь залишався
єдиним у Львові канонічним православним храмом, де богослужіння ніколи не припинялися.
Вітаю всіх православних християн зі святом!
Архієпископ Львівський і Галицький Августин

Прес-служба Львівської єпархії
Святкування 100-річчя храму почалося ввечері 27 жовтня. Архієпископ Августин очолив

водосвятний молебень з освяченням відновлених розписів храму. Урочисту всеношну з
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нагоди 100-річчя
звершили Високопреосвященніший архієпископ
Філадельфійський
і Східно-Пенсельванський Герман
(США), Високопреосвященніший
архієпископ Лодзинський і Познанський Симон
(Польща), Високопреосвященніший
архієпископ Львівський і Галицький
Августин,
Преосвященніший
єпископ Єдинецький і Бричанський
Доримедонт (Молдова) і Преосвященний єпископ
Брестський і Кобринський Софроній (Білорусь) з сонмом духовенства.
Наступного дня. 28 жовтня, Свято-Георгіївська
церква у м. Львові
святкувала 100-річчя з
дня освячення. На Божественній літургії, яку
очолив
Блаженніший
митрополит Київський
і всієї України Володимир, співслужили Високопреосвященніший митрополит Чернівецький і
Буковинський Онуфрій,
Високопреосвященніший архієпископ Філадельфійський і СхідноПенсильванський
Герман, Високопреосвященніший архієпископ
Лодзинський і Познанський Симон, Високопреосвященніший архієпископ Тернопільський

Освяченням пам’ятного знаку

Пам’ятний знак, встановлений до 2000-ліття Різдва
Христового та з нагоди 100-річчя церкви.

і Кременецький
Сергій, Високопреосвященніший
архієпископ Івано-Франківський
і Коломийський
Миколай, Високо п р е о с в я щ е н ніший архієпископ Овруцький і
Ко р о с т е н с ь к и й
Вісаріон,
Високо п р е о с в я щ е н ніший архієпископ
Львівський
і
Галицький
Августин,
Преосвященніший
єпископ Володимир-Волинський
і
Ковельський
Симеон, Преосвященніший єпископ Єдинецький і
Бричанський Доримедонт,
Преосвященніший
єпископ Почаївський
Володимир, Преосвященніший
єпископ Брестський і
Кобринський Софроній.
На Малому вході відбулася, згідно з рішенням Священного Синода
Української Православної Церкві канонізація
священомученика
архідиякона
Никифора
(Кантакузена). Після закінчення Божественної
літургії відбувся молебень і хресний хід з
освяченням пам'ятного
знаку,
встановленого до 2000-ліття Різдва
Христового та з нагоди
100-річчя церкви. Увечері відбулася святкова
академія, яка завершилася концертом.
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2007 рік

ТЕЗОІМЕНИТСТВО
АРХІЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО І ГАЛИЦЬКОГО
28 червня Львівська єпархія Української Православної
Церкви
урочисто
відзначила день тезоіменитства свого
архіпастиря Високопреосвященнішого Августина, архієпископа Львівського і Галицького, з нагоди його 55-річчя.
Вранці численні
віруючі з усіх православних парафій
Львівщини зібралися в м. Жовкві біля
храму свв. апп. Петра і Павла. О 9.00
розпочався
святковий передзвін, о
9.15 до церковного подвір'я прибув
Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший митрополит
Київський і всієї
України Володимир.
Першими зустріли
Владику діти — подарували квіти, піднесли хліб-сіль та привітали віршами. Потім
Блаженнішого вітав настоятель храму митрофорний
протоієрей Степан Хомин:
"Ми сердечно раді вітати
на нашій жовківській землі
Предстоятеля нашої Церкви. Просимо Вас, Ваше
Блаженство, увійти в цей
святий храм, який Ви освячували 10 років тому, та
піднести молитви за нашого Владику Августина, за
весь народ Божий та нашу
Україну".
Разом з Блаженнішим на
урочистості прибули Високопреосвященні митрополити Луцький і Волинський Ніфонт, Потійський
і Хобський Григорій (Грузинська Православна Церк-

ва), Високопреосвященні архієпископи
Сумський і Охтирський Марк, Тернопільський і Кременецький Сергій,
Івано-Франківський
і Коломийський Миколай,
Кам'янецьПодільський і Городоцький Феодор,
Бєлгородський
і
С т а р о о с ко л ь с к и й
Іоанн (Руська Православна
Церква),
Житомирський і Новоград-Волинський
Гурій, Вінницький
і
Могилів-Подільський Симеон, Почаївський Володимир; преосвященні
єпископи Білостоцький і Гданський
Яків (Польська Православна
Церква),
Кагульський і Комратський Анатолій
(Православна Церква Молдови), Брестський і Кобринський
Іоан
(Білоруська
Православна Церква), Мукачівський і Ужгородський
Агапіт, Вяземський Ігнатій
(Руська Православна Церква), Васильківський Лука,
В ол од и м и р - В ол и н с ь к и й
і Ковельський Никодим,
Шепетівський і Славутський Володимир.
Під час Літургії Блаженнішому Митрополиту
Володимиру разом із сонмом архієреїв співслужило численне духовенство;
всі священики (більше 50ти) були в облаченні грецького покрою, як це здавна
прийнято в Галичині.
Після Літургії Предстоятель Української Православної Церкви привітав Керуючого Львівською
єпархією з Днем тезоіме-
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нитства.
"Дорогий
Владико! Ваше служіння на Львівський
кафедрі є непростим.
Господь поставив Вас
сюди архіпастирем у
складний для нашої
Церкви та держави
період, але Ви гідно
справилися з покладеним на Вас послухом, являючи собою
взірець ревного архіпастиря, який піклується "про чад церковних". Після цього
Блаженніший подарував Владиці Августину образ Пресвятої
Богородиці та нагородив орденом Української Православної
Церкви святого апостола Іоана Богосло-

ва II ступеня. Потім
архіпастиря Львівської єпархії вітали
Владики, духовенство та миряни.
Увечері у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької розпочалася

7
урочиста Академія.
Радо і шанобливо
вітали
учасники
Академії Предстоятеля нашої Церкви — Блаженнішого митрополита
Київського і всієї
України
Володимира. Розпочалося
урочисте засідання
молитвою "Царю
Небесний" та тропарем блаженному
Августину.
Першим слово мав Блаженніший митрополит Володимир.
Потім Владику вітали представники
Помісних Православних
Церков,
поважні гості.
Завершилась
Академія виголошенням традиційного многоліття та
духовним гімном
України "Боже Великий, Єдиний".
Прес-служба Львівської єпархії
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2008 рік

СВЯТКУВАННЯ 1020-РІЧЧЯ
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У понеділок, 22 вересня, розпочався дводенний архіпастирський візит Предстоятеля Української Православної Церкви до Львівської єпархії.
Біля кордону області Предстоятеля та супроводжуючих його осіб зустрічали керуючий єпархією архієпископ Львівський і Галицький Августин, який від
імені духовенства та вірян привітав Блаженнішого
Владику з прибуттям на Львівщину.
По дорозі до Львова Предстоятель зупинився у
місті Червоноград, де біля Свято-Покровського храму благословив іконочками його кліриків та прихожан.
Після прибуття до міста Лева, Митрополит Володимир відвідав Свято-Георгіївський храм, який
наразі виконує функції кафедрального собору єпархії. У ньому був відправлений молебень, після якого

У Львівському Свято-Преображенському монастирі

Блаженніший Владика звернувся до вірян зі словами
настанови. «Я щасливий, що сьогодні маю нагоду
зустрітися з вами, щоб побачити вас та разом помолитися. Тримайте віру православну, освячуючи нею
свій життєвий шлях і своє оточення», — сказав, зокрема, Первосвятитель. У свою чергу, архієпископ
Августин подякував Предстоятелеві за візит, який
відбувається у рамках 1020-річчя Хрещення Київської Русі та відзначив паралель між діяльностями
двох Володимирів: великого князя та Митрополита
Київського: «Князь Володимир був не лише Хрестителем Русі, а й ще є символом збирання земель,
державної, народної, церковної єдності, так і Ви,
Ваше Блаженство, у сьогоднішний неспокійний час
є символом і гарантом тієї єдності». Окрім цього, у
річницю Хрещення Русі Предстоятель привіз для поклоніння вірян ковчег із главою священномученика
Климента Римського, яка перебувала у Львові до 6
жовтня, після чого знову була привезена до СвятоУспенської Києво-Печерської Лаври. Також Блаженніший Митрополит благословив віруючих іконочками рівноапостольного князя Володимира, після чого

У Свято-Георгіївському храмі, м. Львів
відвідав приміщення Львівського єпархіального
управління.
Цього ж дня Первосвятитель завітав до Львівського Свято-Преображенського монастиря (до
речі єдиної православної обителі на Галичині за
останні майже 300 років), де його зустрічала настоятелька — ігуменя Варвара (Щурат-Глуха) із насельницями, після чого оглянув храм та келії; благословив
черниць іконочками святого князя Володимира. На
згадку про відвідання монастиря ігуменя Варвара подарувала Високому гостеві картину художника Євгена
Безніска «Крехівський монастир».
Також цього дня у місті Львові у рамках святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі у Науковій бібліотеці Львівського Національного Університету
імені Івана Франка відбулася презентація Пересопницького Євангелія. У заході взяли участь Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, архієпископ Львівський і Галицький Августин,
ректор Київських духовних академії та семінарії єпископ Бориспільський Антоній, секретар Предстоятеля
УПЦ єпископ Переяслав-Хмельницький Олександр,
голова Синодального відділу «Церква і культура» ігу-

Вручення примірників видання
Пересопницького Євангелія
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меня Серафима (Шевчик), директор Наукової Бібліотеки Львівського Національного Університету імені
Івана Франка Василь Кметь, директори історичних
музеїв міста та професори Львівського університету.
Вступним словом зібрання відкрив Василь Кметь,
який розповів про історію навчального закладу та бібліотеки, атакож подякував Митрополитові Київському за нинішню акцію та цінні подарунки, оскільки,
окрім примірника факсимільного видання Пересопниці, Блаженніший Владика передав Науковій Бібліотеці факсимільне видання ще однієї святині — Хрестинопільського Апостола XII століття та частину своєї
колекції Шевченкіани, яку збирав протягом всього
життя. Далі про святиню українського народу розповів Предстоятель Української Православної Церкви.
«Пересопницьке Євангеліє є надбанням українського
народу, його культури, його віри. Нехай Господь допомагає вам звеличувати здобутки нашого народу і
служити вірою і правдою Батьківщині, нашій Церкві та Україні»,—відзначив він. Після цього до мікрофону була запрошена голова Синодального відділу
«Церква і культура» ігуменя Серафима (Шевчик). У
своєму слові вона розповіла про велике духовне значення святині, про перевидання, що презентується, а
також про надзвидачну цінність подарунків, які зробив бібліотеці Предстоятель нашої Церкви. Далі присутні переглянули документальний фільм про історію
Пересопниці та, зокрема, про ії останню сторінку —
факсимильне перевидання святині. Після перегляду

стрічки відбулася кульмінація вечору — вручення
примірників факсимільного видання Пересопницького Євангелія. Зокрема, їх отримали: Наукова Бібліотека Львівського національного університету імені Івана
Франка, Львівський музей історії релігій, Львівський
історичний музей, Львівський музей давньоукраїнської книги. Наприкінці презентації Василь Кметь
вручив Митрополитові Володимиру збірку книжок
«Апокрифи і легенди з українських літописів», зібраних Іваном Франком, а також передав до бібліотеки
Київських духовних академії та семінарії комплект
видань Львівського Національного Університету.
Насамкінець, Предстоятель Української Православної Церкви відвідав історико-культурний музейзаповідник «Личаківський цвинтар», де поклав квіти до могили протопресвітера Гавриїла Костельника,
вбитого у 1948 році. Первосвятитель підніс молитву
до Бога за спокій душі спочилого священнослужителя. Після цього Митрополит Володимир поклав квіти
до могили відомого українського письменника Івана
Франка.
23 вересня, перебуваючи з архіпастирським візитом у Львівській єпархії, Предстоятель Української
Православної Церкви звершив чин освячення кафедрального собору преподобного Іова Почаївського у
м. Дрогобичі та першу Божественну літургію.
Історична довідка. У зв’язку з захопленням грекокатоликами Свято-Троїцької церкви м.Дрогобича,
священик Микола Мандзюк наказом архієпископа
Іринея (нині — митрополита Дніпропетровського і
Павлоградського), був призначений благочинним церков Дрогобицького району. Саме тоді з Божою допомогою отець Микола разом з невеликою громадою
віруючих розпочав справу відродження Православ’я
на Дрогобиччині. 24 березня 1991 року духовенством
Дрогобицького благочиння було освячено дерев’яний
хрест у фруктовому саду на вулиці Трускавецькій,
56. Цю подію можна вважати початком заснування нової православної дрогобицької парафії. Світле
Христове Воскресіння 1991 року громада молитовно
святкувала ще у міському садочку. Не маючи власного храму, протягом шести місяців православні
мешканці Дрогобича молилися просто неба у спеку
та холод, а іноді навіть під дощем та снігом. Проте робота над спорудженням тимчасової каплиці
тривала. Спільними зусиллями громади було зведено

Освячення собору
преподобного Іова Почаївського у м. Дрогобичі

Освячення
престолу собору

Біля могили протопресвітера Гавриїла Костельника
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першу церкву-каплицю на честь преподобного Іова
Почаївського. На прохання дрогобицьких віруючих,
намісник Почаївської Лаври єпископ Яків (Панчук)
пожертвував парафії ікону преподобного Іова Почаївського з часткою його святих мощей. 9 вересня
1991 року ікону преподобного у передмісті Дрогобича урочисто зустрічали духовенство та віруючі
благочиння. Хресний хід з іконою святого угодника
зі співом псалмів пройшов вулицями міста до новозведеної церкви. У невеличкому храмі на честь преподобного Іова Почаївського було звершено святкове
вечірнє Богослужіння, а наступного дня відбулося
освячення цієї церкви. 18 лютого 1992 року православну релігійну громаду м. Дрогобича було офіційно
зареєстровано органами державної влади. 20 вересня того ж року на Львівську кафедру було призначено владику Августина (Маркевича) і парафіяльний храм набув статусу кафедрального собору. 22
травня 1994 року, в день пам’яті святого Миколая
чудотворця, на місці колишнього фруктового саду
відбулося закладення каменя під будівництво кафедрального собору на честь преподобного Іова Почаївського. Його звершив Архієпископ Львівський і
Дрогобицький Августин у співслужінні духовенства
Львівської єпархії. Добра, проте нелегка справа спорудження церкви значно ускладнювалася тодішніми
суспільно-політичними умовами. Але, «Те, що неможливе для людини, можливе для Бога» — з Божою
допомогою етапи будівництва нового величного собору йшли один за одним.
У кафедральному соборі преподобного Іова Почаївського у м. Дрогобичі на першій Божественній
літургії Його Блаженству співслужили: архієпископ Львівський і Галицький Августин, єпископи
Бориспільський Антоній, Володимир-Волинський
і Ковельський Никодим, Переяслав-Хмельницький

Перша Божественна літургія

Олександр, Мукачівський і Ужгородський Феодор.
Після богослужіння Блаженніший Митрополит привітав віруючих із освяченням храма та звернувся до
присутніх зі словами настанови. «Сьогодні ми піднесли великий дар Святій Церкві і Православ'ю на
Галичині — цей чудовий храм, який ми освятили і в
якому помолилися за першою Літургією. Дякую вам,
брати та сестри, що ви в непростих умовах здійснюєте християнське життя та зберігаєте святу віру», —
сказав зокрема Первосвятитель. На пам'ять про подію він подарував громаді храму ікону преподобного
Серафима Саровського із часткою мощей святого.
Також Митрополит Володимир нагородив церковними орденами та грамотами тих, хто потрудився у
справі зведення цього собору. Зокрема Блаженніший
Владика нагородив орденом святого рівноапостольного князя Володимира II-ступеню настоятеля собору протоієрея Миколая Мандзюка, який, до речі,
відсвяткував свій 50-річний ювілей.
Максим Сидоренко

2009 рік

БЛАЖЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР
ВІДВІДАВ ЛЬВІВСЬКУ ЄПАРХІЮ
23 вересня Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Володимир на

зворотньому шляху зі Святої Землі відвідав
Львівську єпархію. В аеропорту м. Львова
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Першосвятителя а також Високопреосвященнішого архієпископа Вишгородського
Павла, Преосвященнішого єпископа Переяслав-Хмельницького Олександра та осіб,
що його супроводжують, зустрічали архієпископ Львівський і Галицький Августин,
настоятель свято-Троїцької церкви протоієрей Володимир Шарабура, настоятелька
Свято-Преображенського жіночого монастиря ігуменя Варвара, обласний благочинний — настоятель Свято-Петро-Павлівської
церкви у м. Жовкві протоієрей Стефан Хомин та інші.
Перед Свято-Георгіївською церквою, яка
тимчасово виконує функції кафедрального
собору, Блаженнішого Митрополита Володимира зустрічали хлібом-сіллю букетами
квітів та дзвоном клірики храму, священнослужителі єпархії, які прибули зі своїх
парафій, члени Братства святих апостолів
Петра і Павла та Сестринства святої великомучениці Варвари, члени Львівського
православного Молодіжного Братства на

11
честь Почаївської ікони Божої Матері, насельниці Свято-Преображенського жіночого монастиря та парафіяни.
У храмі була встановлена ікона святителя Спиридона Тримифунтського, написана грецькими ченцями-святогорцями, а
також рака з часточкою мощей святителя
Спиридона і ковчежець із тапочком з мощей святителя. Блаженніший Митрополит
Володимир очолив молебень, після якого
звернувся до присутніх з архіпастирським
словом і благословив парафіян. У відповідь
архієпископ Августин подякував Блаженнішого Митрополита Володимира за його
відвідини Львівської єпархії і побажав допомоги Божої у подальшому Першосвятительському служінні. Після спілкування у
приміщенні єпархіального управління із
духовенством єпархії Блаженніший Митрополит Володимир і особи, що його супроводжують, вирушили у Зимненський святоУспенський жіночий монастир.
Прес-служба Львівської єпархії
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Спогади про Блаженнішого

БЛАЖЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР
У ЖОВКВІ

Після відвідин Митрополитом Володимиром Жовківської парафії у православних парафіян залишилися світлі спогади. Так парафіянка храму Владімірова
Ольга засвідчує: «З хоругвами,
квітами та короваєм, під звуки
дзвонів ми радісно весело, з трепетом душі зустрічали у Жовкві
свого пастиря Церкви. Побачити Блаженнішого, взяти у нього
благословення, бути разом з ним
учасником служби, зібралося багато люду і духовенства. Молитва, настанови, милий голос, спокій душі — це все спонукало до
молитви і покаяння. Стояла і відчувала своє недостоїнство перед
цією великою людиною.»
Серафима Василівна Деркач,
1949-го року народження, трудиться дяком в церкві; вона згадує загальне піднесення духу і
гарні враження людей від зустрічі та Богослужінь, які звершував
Блаженніший митрополит Володимир. Пам’ятає, як при вході в
храм вітали Предстоятеля віршами, квітами і короваєм її внучка Лілія та онук настоятеля церкви протоієрея Стефана, Олексій. Пам’ятає приємний, лагідний
голос митрополита, освячення престолу і риз. Після
служби разом з іншими жіночками допомагала гостювати Блаженнішого.
Одна зі старших прихожанок Анна Дмитрівна
Бубняк, 1938-го року народження, згадує його батьківське ставлення до людей: «Самі святі враження.
Багато людей, радість. Коли від’їжджав, благословляв людей, які підходили за благословенням, відповідав на запитання. Я також підходила по благословення і не дивлячись на масу людей несподівано

для себе вийшла прямо перед ним: «Блаженніший
Владико, благословіть!» Він ніжно, по-батьківськи,
взяв мої руки в свої і після цього благословив. Люди
були дуже задоволені приїздом».
Матінка Надія засвідчила, що багато старших
священників, які пам’ятають владику Володимира ще на посаді ректора навчально-духовних шкіл
нашої церкви, відзиваються, що він завжди людяно ставився до них і підтримував своїх земляків з
України.
Турбота Блаженнішого про Жовківський храм
і парафію не обмежується тільки відвідинами. Так
в утішення віруючих, для їхньої духовної користі
по благословенню Блаженнішого митрополита Володимира на Пасхальній седмиці 2003-го року у
Світлу П’ятницю в храм було пожертвувано зі Святогорського Успенського Зимненського жіночого монастиря,
що знаходиться під особливим
патронатом Блаженнішого, часточку нетлінних мощей святого
першомученика
архідиякона
Стефана, небесного покровителя настоятеля Жовківського
храму святих первоверховних
апостолів Петра і Павла протоієрея Стефана Хомина.
В 2011 році, коли отець Стефан переніс важку хірургічну
операцію (шість годин в операційній), Владика Володимир
з участю віднісся до його біди,
молився за отця Стефана. Пізніше, після того як сам Митрополит тяжко захворів, отець Степан Хомин з дружиною також
відвідували його. Матінка отця
Стефана Надія Хомин з вдячністю і розчуленням згадує цей день 30 травня 2012
року, коли вони відвідали Блаженнішого. Обмінялися привітаннями, митрополит обійняв отця Стефана, розпитав про стан здоров’я. Отець Стефан з
дружиною побажали Блаженнішому здоров’я, довгого життя, щоб він ще довго очолював УПЦ і приїжджав ще до них в Жовкву.
Ну що ж, дорогий Владико, приєднуємось до
всіх добрих побажань, що висловлюють вам люди!
Многая вам літа! Приїжджайте іще до нас в Жовкву!
Священик Павло Давиденко,
клірик Свято-Георгіївського храму у м.Львові

13

СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я, №7, 2012

По сторінкам видань

МИ ВСІ —
ДІТИ УКРАЇНИ
В інтерв'ю газеті
«Столичні
новини» Блаженніший Митрополит
Київський
і всієї України
заявив:
«Наша
Церква була й залишається єдиною в Україні,
яка перебуває в
повній
єдності
зі Вселенським
Православ'ям».
На
запитання про причини
визнання
Вселенським
Православ'ям
саме Української
Православної
Церкви Предстоятель УПЦ відповів: «Поперше, саме наша Церква є прямою канонічною й історичною спадкоємицею тисячолітньої Київської Митрополії. По-друге,
відповідно до древнього канонічного
принципу «одне місто — один єпископ»,
на одній канонічній території не може існувати кілька Православних Церков. Потретє, православний світ не використовує революційних методів. У Церкві дуже
важлива традиція — вірність прийнятим
у церковному світі православному віровченню та канонічним нормам. Коли ж церковна структура створюється шляхом самопроголошення, з грубими канонічними
порушеннями (як це мало місце в УАПЦ
та УПЦ КП), то її визнання стає неможливим».
Його Блаженство також сказав: «Православна Церква не може дозволити собі
асоціюватися з певною політичною силою,
оскільки, будучи універсальною, вона —
наднаціональна та надполітична». У той
же час, за його словами, «якщо мова йде

про формат співробітництва, в якому не
припустимі «агітація та пропаганда», то
ми завжди для нього відкриті».
Не заперечуючи наявності у кожного
члена Церкви власних політичних переваг,
Митрополит Володимир акцентував увагу
на тому, що «у Церкви в цілому таких переваг існувати не повинно», а «головне, чого
ми чекаємо від наших потенційних партнерів у політичній сфері, — це конкретні
дії, спрямовані на духовне й моральне відродження».
Висловлюючи свої думки про головну
проблему нашого суспільства — поділ,
Предстоятель УПЦ зазначає: «Головне,
чого потребує сьогодні українське суспільство — це солідарність. Україна — поліетнічна й поліконфесійна країна. Але ми
всі — діти України, і якщо нам дійсно дорога держава та її єдність, то ми повинні
навчитися терпінню й солідарності».
За матеріалами сайту
"Православ'я в Україні"
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Проповідь Блаженнішого митрополита Володимира

ТИ – СИН БОЖИЙ
Одного разу на березі Генісаретського озера Іісус Христос нагодував п'ятьма хлібами п'ять тисяч чоловік. Після цього Він звелів учням Своїм
плисти на другий бік моря, а Сам пішов на гору
помолитися. Вночі, коли учні були вже на середині
моря, Христос пішов до них по воді. Побачивши,
що Він іде по морю, як по суші, учні збентежились, думали, що це привід. Іісус же сказав їм: «Це
Я, не бійтеся». «Якщо це Ти, — сказав Петро, —
то звели мені прийти до Тебе по воді». «Іди», —
відповів Христос. І Петро пішов. Але, злякавшись
сильного вітру, почав тонути й закричав: «Господи, спаси мене!» Іісус простяг йому руку і сказав:
«Маловірний! Чого ти засумнівався?» Потім обоє
увійшли в човен. Ті, що були в човні, підійшли до
Іісуса, вклонилися Йому і сказали: «Воістину Ти
— Син Божий» (Мф. 14,22-23).
По-перше, ця оповідь нагадує нам про користь
і необхідність молитви на самоті. Сам Іісус Христос, Бог і Людина, часто усамітнювався для молитви. По-друге, вона вчить нас мужності та відваги в усіляких обставинах життя, в небезпеках і
спокусах, переконує в тому, що Господь завжди
з нами і не допустить передчасно загинути тим,
хто сподівається на Нього. Апостоли, які ще тоді
були нетвердими у вірі та недосвідченими в житті, нагадують нас; море означає теперішнє суєтне, наповнене пристрастями й напастями життя;
човен означає тіло наше, в якому разом із душею
дух наш перепливає житейське море.
По-різному ми всі переносимо бурю бід і
життєвих труднощів. У нас хворобливо розхитані гріхами уява і думки, почуття і воля. Часто
ми всього і всіх боїмося, і це тому, що у нас ще
слабка віра. Хто знаходиться в тісному єднанні з
Богом, той втрачає страх перед усім земним, перед самим пеклом. «Господь — моє світло й моє
спасення: кого маю боятись? Господь — мого
життя твердиня, кого маю страхатись?.. Нехай і
облогою стануть проти мене, не настрашиться
моє серце; нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати» (Пс. 27,1 -3).
Необхідно згадати ще й відважне прохання
Петра прийти по воді до Господа. Воно, з одного боку, заслуговує схвалення як результат віри в
Іісуса і любов до Нього, а з другого — гідне засудження, бо, не утвердившись ще у вірі й любові, маючи тільки початки їх, він захотів без трудів
чуда.
Так буває й з нами: коли ми впевнено роби-

мо або говоримо щось, тоді й мова у нас рівна, і
справа робиться швидко, а щойно почнемо вагатися, хитатися, боятися — тоді й слово завмирає,
і справа страждає. Коли ми молимося з вірою та
надією, молитва наша буває легкою та корисною,
як тільки ж засумніваємося, або забудемо про
присутність Бога, або відволікнемося на сторонні
думки, тоді молитва згасає й ми відчуваємо духовний крах, сердечну тугу. Так багато значить віра!
«Спаси мене!» — крикнув Петро, потопаючи, і Господь простяг йому руку допомоги. Ми
всі тонемо в гріхах, як у морі, тому й нам, як Петрові, потрібно частіше звертатися до Спасителя
з покаянним проханням: «Господи, спаси мене!»
І Господь не дасть нам загинути. Коли Господь
увійшов у човен, вітер відразу ж припинився. Так
і в нас негайно затихне буря гріховна, і настане
бажана тиша помислів та почуттів.
В євангельській оповіді є й інший глибокий
зміст. Святі отці порівнюють човен, на якому учні
всю ніч боролися з бурею, з Церквою Христовою,
море — зі світом, бурю — з гонінням. Підіймалися люті хвилі сектантства, лжевчення й лжемудрості, які готові були потопити її. Але Христос ніколи не залишав Своєї Церкви, яку здобув
Кров'ю Своєю. Витримана учнями буря зображає
бурю пристрастей, що хвилюють людське серце,
бурю напасті, яка долає нас, бурю життєвих небезпек. Доблесть істинного християнина в тому й
полягає, щоб він не впадав у відчай, а боровся до
останнього, будучи впевненим, що рано чи пізно
Господь подасть йому всесильну руку допомоги.
В цій впевненості — істинний якір християнського спасення й запорука перемоги.
За короткий час Господь здійснив перед Своїми учнями три чуда: наситив п'ять тисяч чоловік
п'ятьма хлібами, ходив по воді, як по суші, за його
словом апостол Петро зробив те саме. Господь звершив це для того, щоб навчити учнів Своїх, а через
них і нас, вірувати в Нього як в Сина Божого. Господь знає, що віра в Нього — найголовніша й найважливіша на землі. Апостолам потрібна була віра,
щоб навчити вірувати в Бога всіх людей. Людям
необхідна віра, бо, лише маючи її, можна спастися.
Господи! Ми сповідуємо разом із Твоїми учнями й апостолами, що Ти воістину Син Божий
(Мф. 14,33), Ти — наш Спаситель! Ти — наше
життя! Ти — Бог наш. Ми на Тебе надіємося й
Тобі славу віддаємо на віки вічні. Амінь.
http://orthodox.org.ua
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Пам’ять святого апостола Павла

ДЛЯ ВСІХ Я СТАВ ВСІМ,
ЩОБ СПАСТИ ХОЧА Б ДЕКОТРИХ (1Кор.9:22)
В липні місяці православна церква звершує пам'ять
святого першоверховного апостола Павла. Історія
апостольського призвання цього апостола, як свідчить
нам Святе Письмо, абсолютно не схожа на історію інших апостолів. Він ніколи не ходив з Господом нашим
Іісусом Христом під час Його земного перебування, не
бачив вознесення Господнього, згідно передання він
взагалі не бачив Господа в людському тілі, бо прибув в
Єрусалим після вознесення приблизно в 34-му році по
Різдві Христовому. І не дивлячись на таке, здавалось
би, понижуюче його перед іншими апостолами становище, церква возвеличує його поряд зі святим апостолом Петром як першоверховного апостола.
Сам апостол Павло свідчить про себе, що силою
благодаті Божої він потрудився більше від інших апостолів у проповіді слова Божого і наверненні людей до
Христа (1Кор.15:10) і церква підтвердила це свідчення.
Цікаво, що ж стало основою, фундаментом для такого
його подвигу? Його свята ревність у виконанні заповідей Христових і любов до людей, яка виразилася в
бажанні їм спасення. Святий апостол в усій повноті
виконав заповідь Господню: «…якщо хто хоче йти за
Мною, зречися самого себе, і візьми хрест свій, і йди
за Мною» (Матф.16:24). Він сам писав: «Ніхто не шукай свого, але кожен [користі] іншого» (1Кор.10:24) і
сам виконував це, поневоливши себе не тільки Христу Богу, але і людям заради їх спасення: «…будучи
вільний від усіх, я всім поневолив себе, щоб більше
придбати»(1Кор.9:19). Святитель Феофан Затворник
пояснюючи ці слова апостола пише, що поневолення
це полягало в тому, що він свій норов, свої звичаї й
бажання підкоряв норовам інших, для того, щоб, таким чином зблизившись з ними, знаходити доступ до
їх серця й, покладаючи там насіння слова, придбати їх
Господу. Св. Златоуст говорить: «…Будучи вільний від
усіх,— і поневолив не одному кому-небудь, а всій вселенній; тому і прибавляє: всім себе поневолив. Проповідувати і возвіщати ввірене мені я був зобов’язаний,
а видумувати тисячі до цього способів — це залежало
від мого усердя... Бо він все здійснював по ревності,
усердю і любові до Христа, і мав ненаситне бажання
спасення для людей; тому від надлишку ревності переступав межі і в усьому досягав вище самого неба».
Що означають ці слова, що святий апостол свій
норов, свої звичаї й бажання підкоряв норовам інших? Читаючи його послання і книгу Діянь Апостольських уважна людина може зустріти уявні протиріччя
і звинуватити апостола Павла в непослідовності. Наприклад, він пише, що обрізання уже не приносить
ніякої користі, а віра в спасительність виконання старозавітного закону взагалі відкидає Христа (1Кор.7:19,
Кол.2:11, Рим.3:20), але сам обрізує Тимофія (та ще й
після хрещення) і сам виконує постанови старозавіт-

ного закону про назорейство (Діян.18:18, Діян.21:24).
Пише, що християнин повинен уникати словесних
суперечок, ораторства і проповідує, що ідолами язичників є біси (Діян.19:26, Гал.4:8), а сам в Афінах, коли
його повели для відповіді в ареопаг, проповідує з ораторськими прийомами, цитує язичеських поетів і філософів, та навіть похваляє язичників за набожність, хоча
вони знали тільки ідолів (Діян.17:22). Проте, звичайно,
тут насправді ніякого протиріччя немає і уважна людина повинна звернутися до тлумачення Святого Письма
святими Отцями, і вона побачить незбагненну любов
Божу до людини, яка знайшла свій вираз в діях першоверховного апостола. Апостол знав всю Істину, Її
проповідував, і вірно описав Її в своїх посланнях, але
коли справа торкалася не Істин віри, а особисто його
(а тут можна читати Церков його часу, бо він був Її засновник) норову, звичаїв й бажань, то святий апостол
бачив можливим і допустимим поступатися своїм зовнішньо, заради спасення ближніх. Він поступав зовнішньо по іудейськи, чи по прозелітськи, чи по язичеськи, внутрішньо ж залишаючись вірним Христу
(1Кор.9:21). Він поступав так не в питаннях віросповідницьких, але в справах традицій, характерів і бажань, ставлячи справу спасення ближнього вище себе,
поневоливши себе ближнім, виконуючи цим заповідь
любові (Матф.22:37-39) і ставши всім для всіх, для того
щоб спасти хоча б декотрих (1Кор.9:22).
Цей принцип святого апостола Павла перейняла
свята Церква православна і завжди по ньому жила. Святі Кирило і Мефодій їздили аж в Рим, щоб випросити
дозвіл для слов’ян молитися церковнослов’янською
мовою, хоча самі молилися на грецькій. Святитель
Николай Японський випрошував в Синоді дозволу на
деякі особливості японської місії відмінні від практики Руської Церкви до якої сам належав. Святитель
Іннокентій Іркутський взагалі склав нову писемність
для північних народностей, хоча сам молився і творив
церковнослов’янською мовою. Не стають на заваді церковній єдності різні практики обрядів православних церков світу. Не стають на заваді церковній єдності різні вимови церковнослов’янської мови в Сербії, Україні, Росії,
Польщі, Болгарії, а навіть більш регіонально Галичини,
Закарпаття і Київщини, різних регіонів Росії. Це перечислення можна б було продовжувати довго, але основне є те, що єдність Церковна повинна бути в єдності
віри чистого православного віросповідання і в єдності
любові, і канонічного спілкування між церквами.
Воістину в виконанні двох заповідей любові весь
закон і спасення (Матф.22:40, Гал.5:14), воістину є великим апостол Павло в очах Божих і оцінці Церкви, воістину зречення самого себе заради любові до ближніх
потрібне нам.
Священик Павло Давиденко
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ЮВІЛЕЙ АРХІЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО
І ГАЛИЦЬКОГО АВГУСТИНА
28 червня 2012 року, у день пам’яті блаженого Августина, єпископа Іппонійського,
керуючий Львівською єпархією архієпископ
Львівський і Галицький Августин відзначив
день небесного покровителя та 60-річчя від
дня народження. На запрошення архієпископа Августина на урочистості прибули численні гості з різних єпархій України та з-за
кордону.
27 червня 2012 року,увечері Високопреосвященніші митрополити: Ташкентський
і Узбекистанський Вікентій, Черкаський і
Канівський Софроній; архієпископи: Бер-

кафедрального собору просто неба Божественну літургію звершили митрополити:
Ташкентський і Узбекистанський Вікентій, Чернівецький і Буковинський Онуфрій,
Луцький і Волинський Ніфонт, Тернопільський і Кременецький Сергій, Черкаський
і Канівський Софроній, Вінницький і Могилів-Подільський Симеон, Почаївський
Володимир; архієпископи: Берліно-Германський і Великобританський Марк (РПЦЗ),
Женевський і Західно-Європейський Михаїл (РПЦЗ), Білоцерківський і Богуславський Митрофан, Кам’янець-Подільський

лінсько-Германський і Великобританський
Марк (РПЦЗ), Женевський і Західно-Європейський (РПЦЗ) Михаїл, Львівський і Галицький Августин; єпископи: Брестський і
Кобринський Іоанн, Хотинський Мелетій,
Дрогобицький Філарет, Банченський Лонгін
у співслужінні духовенства Львівської єпархії та гостей: намісника Свято-Покровського
чоловічого монастиря Перемиської єпархії
(Польща) ігумена Пафнутія (Яким’юка) та
насельника цього монастиря ієромонаха Моїсея, ректора Почаївської духовної семінарії
архімандрита Нафанаїла, а також завідувача
сектором ВПС Синодального відділу Московського Патріархату із взаємодії зі ЗС та
правоохоронними закладами РФ, настоятеля
Храму Вознесіння Господня за Серпуховськими воротами у м. Москві (Росія) протоієрея Костянтина Татаринцева звершили
святкову Всеношну у Свято-Георгіївському
кафедральному храмі в м. Львові.
У день свята, біля Свято-Георгіївського

і Городоцький Феодор, Львівський і Галицький Августин, Житомирський і Новоград-Волинський Никодим, Мукачівський і
Ужгородський Феодор, Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, Городницький Олександр; єпископи: Брестський і Кобринський Іоанн, Хотинський
Мелетій, Івано-Франківський і Коломийський Пантелеімон, Дрогобицький Філарет, Банченський Лонгин; та єпископ Мефодій, що перебуває на спокої. Собору
єпископів співслужили: представник чернецтва Львівської єпархії: намісник Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря
архімандрит Севастіан, намісник СвятоПокровського чоловічого монастиря Перемишльської єпархії (Польща) ігумен Пафнутій (Яким’юк), брати Владики: протоієреї
Михаїл і Стефан Маркевичі, гості єпархії у
священному сані, в тому числі: протоієрей
Костянтин Татаринцев (м. Москва), протоієрей Сергій Кисельов (м. Київ), протоієрей
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Петро Романович (м. Брест), протоієрей
Іоан Солодчук (м. Рівне) та інші.
За Богослужінням молилися: настоятелька Зимненського Свято-Успенського ставропігійного жіночого монастиря ігуменія
Стефана, настоятелька Дніпродзержинського Свято-Покровського Михайлівського жіночого монастиря ігуменія Іуліанія, настоятелька Брестського жіночого монастиря во
ім’я Всемилостивого Спаса ігуменія Євфросинія, настоятелька Дерманського Свято-Троїцького жіночого монастиря ігуменія
Вероніка, а також та настоятелька СвятоПреображенського жіночого монастиря
Львівської єпархії ігуменія Варвара з сестрами.

Все своє життя Ви гідно несете високе покликання християнина. Ваше святительське служіння на Львівській кафедрі, часто
у важких умовах, Ви поєднуєте з виконанням різноманітних церковних послухів, показуючи приклад щирого і ревного служіння
Церкві Христовій та народу Божому. Нехай
молитви та повага співбратів-архіпастирів, духовенства та вірних нашої Церкви,
які сьогодні з любов’ю вітають Вас, будуть
для Вас наснагою та стимулом для подальших архіпастирських трудів. Бажаємо Вам
здоров’я, духовної радості та помочі Божої. Беручи до уваги заслуги перед Українською Православною Церквою та з нагоди
60-річчя з Дня Вашого народження вважає-

Перед початком Богослужіння голова
Львівської обласної державної адміністрації
Михайло Костюк у супроводі своїх співробітників вручив владиці Августину орден
«За заслуги» ІІІ ступеня згідно з Указом
Президента «за значний особистий внесок
у державне будівництво, культурно-освітній
розвиток України, вагомі трудові здобутки
та високий професіоналізм».
Після Богослужіння архієпископа Августина привітав Високопреосвященніший митрополит Ташкентський і Узбекистанський
Вікентий, висловивши велику приємність
від того, що має можливість бути присутнім
на ювілейних урочистостях. Високопреосвященніший архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр від імені
Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира виголосив привітання: «Прийміть Наші
сердечні слова вітання з Тезоімеництвом
та 60-річчям з Дня Вашого народження!

мо можливим удостоїти Вас Ордену Української Православної Церкви святого Андрія
Первозванного».
Урочистості продовжились у Палаці залізничників. На початку святкової академії
архієпископа Августина вітав Високопреосвященніший архієпископ Берліно-Германський і Великобританський Марк, котрий
поділився спогадами про своє знайомство з
Владикою Августином.
Багато теплих слів і побажань виголосили поважні гості, духовенство, представники військовиків, дипломатичних кіл, національних громад Львівщини. Наприкінці
з вітальним словом виступив Високопреосвященніший митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Архієпископ Августин
подякував всім за привітання і висловив готовність і надалі працювати на благо Святої
Церкви, українського народу і нашої Батьківщини.
Прес-служба Львівської єпархії
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Під покровом Тихвинської ікони Божої Матері

46-РІЧЧЯ АРХІЄРЕЙСЬКОЇ ХІРОТОНІЇ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УПЦ І ХРАМОВЕ СВЯТО У ЛЬВОВІ
9 липня 2012 року, коли увесь православний світ відзначає
свято Тихвинської ікони Божої Матері, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир відзначив 46-річчя своєї архієрейської хіротонії. Цього дня Блаженніший Митрополит
Володимир звершив Божественну літургію у соборному храмі
столичного Свято-Пантелеімонівського жіночого монастиря у
Феофанії, за якою Його Блаженству разом з іншими архієреями співслужили Керуючий Львівською єпархією архієпископ
Львівський і Галицький Августин та вікарій єпархії єпископ
Дрогобицький Філарет.
Для львів’ян свято Тихвинської ікони Божої Матері також є
особливим, адже від 1905 року у Свято-Георгіївській церкві у
м. Львові перебуває ікона Божої Матері Тихвинська «Сльозоточива Львівська». Ця ікона була написана на Афоні та передана в дар Свято-Георгіївській православній парафії у Львові. В
Галичині Небесна Владичиця Богородиця неодноразово рятувала людей
від небезпеки та дарувала численні зцілення
християнам, котрі просили заступництва перед
цією іконою. Тому у 1997
році, за поданням Преосвященнішого єпископа
Львівського і Дрогобицького Августина, рішенням Священного Синоду
Української Православної Церкви ікону було
визнано
чудотворною.
Відтоді 9 липня у Свято-Георгіївському храмі
у м. Львові звершуються
урочисті богослужіння.
І цього року соборним
чином була відслужена
святкова Божественна літургія, після якої відбувся хресний хід з іконою
Божої Матері Тихвинська
«Сльозоточива
Львівська».
Прес-служба
Львівської єпархії
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«Наші діти» —
таку назву отримала фотовиставка,
організована виÄèòÿ÷à
кладачами та батьñòîð³íêà ками учнів недільної
школи
свято-Троїцької парафії у м. Львові.
Запропоновані увазі відвідувачів
фотороботи нагадали про пасхальні
ранки та виступи на «Архієрейській
ялинці», веселі ігри на Масляну та
привітання мамусь у День святих
жон-мироносиць, літній відпочинок, музичні свята недільної школи

2007 рік

та інші, близькі серцю парафіян події. Помянух дни древния
(и) поучихся (Пс.142, 5) ці слова святого пророка Давида можна визначити гаслом виставки.
Пригадати минулі події (а зовсім молодим — ознайомитися
з ними), зробити правильні висновки, отримати заряд бадьорості для подальшої діяльності
— ось завдання, що мали на меті
організатори виставки.
Прес-служба
Львівської єпархії
2008 рік

2010 рік

2010 рік
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2012 рік

2012 рік

2012 рік

Сайт Львівської єпархії Української Православної Церкви: http://upc.lviv.ua/
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