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РІК – У ЛЬВОВІ! 
ЛЬВІВ’ЯНИ ВІТАЛИ З РІЧНИЦЕЮ ХІРОТОНІЇ 
ЄПИСКОПА ДРОГОБИЦЬКОГО ФІЛАРЕТА 

2 січня 2012 року, у день памяті праведно-
го Іоанна Кронштадтського, Преосвященніший 
єпископ Філарет святкувал першу річницю 
своєї єпископської хіротонії.

Цього дня привітати владику Філарета у 

м. Львів прибув Преосвященніший єпископ Жи-
томирський і Новоград-Волинський Никодим, 
намісник чоловічого Свято-Онуфріївського 
монастиря Львівської єпархії архімандрит Се-
вастіян (Деркач), ігуменя Варвара (Щурат-Глу-
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ха), настоятелька жіночого Свято-Преображен-
ського монастиря Львівської єпархії, обласний 
благочинний, настоятель Свято-Петро-Павлів-
ського храму у м. Жовкві протоієрей Стефан 
Хомин, благочинний Дрогобицького округу, 
настоятель Свято-Іовського собору у м. Дрого-
бичі протоієрей Миколай Мандзюк, настоятель 
Свято-Покровського храму у м. Бориславі про-
тоієрей Володимир Ільницький, клірик Київ-
ської єпархії архімандрит Феодосій (Оленич), 
архімандрит Яків (Галандзовський), благо-
чинний Свято-Преображенського монастиря 
с. Тетерів Київської області, священик Ярос-
лав Шовкеник, настоятель парафії на честь 
прп. Сергія Радонезького у м. Києві, та інші.

Преосвященніші єпископи Житомирський і 
Новоград-Волинський Никодим та Дрогобиць-
кий Філарет у співслужінні духовенства єпархії 
звершили Божественну літургію у Свято-Геор-
гіївському соборі.

Владика Філарет звернувся до всіх присут-
ніх зі словами проповіді, в якій порівняв свя-
того праведного Іоанна Кронштадського, з тим 
світлом який сяяв людям свідчуючи його добрі 

справи в житті суспільства.... "...Отець Іоанн 
Кронштадтський допомагає нам зрозуміти, 
що таке святість. На іконі він зображений як 
пресвітер – з Чашею в руках, тому що закликав 
людей якнайчастіше причащатися, з покаян-
ною молитвою, сльозами очищаючи душу, підхо-
дити до Чаші Христової. Святою Євхаристією 
нам дарується особлива ні з чим незрівнянна за 
силою благодать: Бог входить у наше життя, 
Господь Свою Божественну благодать з'єднує 
з нашими людськими силами, і ми стаємо силь-

нішими диявола. І гріх препобеждається благо-
даттю Божою, батюшка Іоанн Кронштадт-
ський силою цієї благодаті Божої, яка не тільки 
спопелила його людські гріхи, а й виливалася на 
всіх, хто був поряд з ним, здійснював чудеса за 
життя і після смерті... "

Після закінчення богослужіння Преосвя-
щеннішого єпископа Філарета привітав архіє-
пископ Львівський і Галицький Августин. Вла-
дика, зокрема, подякував єпископу Філарету за 
його діяльність в нашій єпархії і підкреслив, 
що перший рік є у всьому особливим: перший 
рік в житті дитини, перший клас у школі закла-
дають основу майбутнього, так і перший рік 
після хіротонії є дуже важливим, бо закладає 
основу майбутнього служіння. Преосвященні-
ший єпископ Никодим також привітав єписко-
па Філарета. Владика, зокрема, зауважив, що 
рік пройшов швидко, особливо, для єпископа 
Філарета, тому що цей рік пройшов в трудах і 
турботах про єпархію і побажав Владиці, щоб 
Господь давав йому сили для подальшого ба-
гаторічного служіння на благо Святої Церкви.

Прес-служба Львівської єпархії
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 Привітання зі Святим вечором

У ГАЛИЦЬКОМУ З’ЄДНАННІ 
ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК 

ВІДСВЯТКУВАЛИ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
6 січня 2012 року 

до солдатів Галицького 
з’єднання внутрішніх 
військ МВС України 
завітав архієпископ 
Львівський і Галицький 
Августин разом із спів-
робітником військового 
відділу Львівської єпар-
хії священиком Павлом 
Давиденком щоб при-
вітати особовий склад 
бригади зі Святим ве-
чором та з наступними 
Різдвяними святами. У 
військовій капличці, що 
на території частини, 

Владика звершив різдвяний молебень, що супрово-
джувався співом архієрейського хору під керівництвом 
протодиякона Валерія Калінчука. 
Хор вперше в цьому році заспівав 
різдвяні колядки. 

 “Для християнина найве-
личнішими празниками є Ве-
ликдень та Різдво Христове. 
Напередодні цих великих свят 
священнослужителям не про-
сто відвідувати різні заклади, 
але для нас це велика втіха” 
– сказав у вітальному слові до 
військовослужбовців Владика. 
“Різдво Христове несе нам спасіння. Церква за-
вжди молиться за всіх вас і за тих, хто є в цьому 
залі і за тих, хто знаходиться на службі та на бо-
йовому чергуванні. Бажаю Вам щоб Ви ніколи не за-
плямували честь мундира та по закінченні служби 
командири з вдячністю тиснули Вам руки а друзі 
та рідні завжди були раді вас 
бачити”. 

Після закінчення богослу-
жіння Владика дав інтерв’ю 
військовій пресі та поспілку-
вався з командиром бригади 
полковником Сахоном Олегом 
Олександровичем і його заступ-
ником полковником Задворним 
Олександром Івановичем.

Потім гостей запросили в 
актовий зал на Різдвяну теа-

тральну постановку. Акторами у цьому дійстві були 
звичайні солдати першого стрілецького батальйону 
бригади. 

Виставу готували майже два тижні. З благословен-
ня владики Августина солдатам внутрішніх військ у 
вільний від вистав та репетицій час допомагала актор-
ка національного театру імені Марії Заньковецької Ва-
лентина Щербань. “Ми хочемо зробити у цій частині 
святковий вертеп, щоб всі хлопці які тут служать, 
а служать вони із усієї України від нашої львівської 
землі понесли додому відчуття свята” – розповіла 
Валентина. “Враховуючи те, що це майбутні чоло-
віки, голови родин, хочеться щоб вони принесли час-
точку цього свята до себе у родини. А у майбутньому 
навчили своїх друзів, як насправді, маємо ми, христи-
яни, зустрічати Різдво Христове”. 

Всі учасники вистави не мали зовсім ніяко-
го досвіду, але акторка стверджує, що з хлопцями 
працювати зовсім не важко: “Вони справжні, вони 

природні, вони такі як вони 
є. Читають вони так, як мо-
жуть, і для мене це є цінним. 
Я не намагаюсь зробити з них 
професійних акторів. Головне – 
щоб кожен з них відшукав щось 
у собі”.

“У мене досвіду зовсім не-
має, – ділиться враженнями 
солдат Олександр Закалашнюк, 
– я раніше не те що на сцені, 
я взагалі ніде не виступав. За-

ступник командира батальйону з виховної роботи 
майор Матвій Ковальчук запропонував нам спробу-
вати і ми погодились”. Додому на Кіровоградщину 
Олександр повезе львівські традиції святкування 
Різдва: “У нас так не святкують, шостого числа всі 
вечеряють, а сьомого діти ідуть по домівках коляду-

вати. Дома не бачив, щоб ходи-
ли гуртом та ще й із зіркою. Ра-
зом із друзями ми це обов’язково 
започаткуємо”.

Підчас вистави глядачі дізна-
лись про історію самого Різдва 
Христового та особливості його 
святкування у різних країнах сві-
ту та по завершенні нагородили 
акторів гучними оплесками. Ви-
сокопреосвященніший Владика 
високо оцінив виступи військо-

Архієпископ Львівський і 
Галицький Августин 

Владика Августин 
звершує Різдвяний молебень

Акторка Валентина Щербань 
під час репетиції постановки
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вих артистів-аматорів і порадив їм показати свій кон-
церт в інших частинах.

По завершенні дійства з появою першої зірки 
всі сіли до святкового столу у солдатський їдальні. 
Архієпископ Августин благословив пісну вечерю з 
кутею для військовослужбовців. Дуже приємно за-
значити, що командування частини потурбувалось, 
щоб всі страви вечері згідно зі статутом і тради-
ціями Православної Церкви були пісними. Гості, 

Різдвяна театральна постановка 

Священик Павло Давиденко, архієпископ Львівський 
і Галицький Августин, полковник Олег Сахон 

серед глядачів Різдвяної театральної постановки

солдати та офіцери, які перебували на чергуванні, 
вечеряли за одним святковим столом. Командир 
частини полковник Олег Сахон вечеряв за одним 
столом із солдатами. Він також привітав усіх із 
Різдвом та подякував кожному за сумлінну службу.

Вадим Голуб, Шевченко Ганна
фото Вадима Голуба

СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ ЛЬВОВА 

За традицією різдвяним ран-
ком 7 січня архієпископ Августин 
вирушив у виправні установи м. 
Львова. Владику супроводжу-
вали голова відділу тюремного 
служіння протоієрей Володимир 
Шарабура, священик Сергій Рез-
ніков, регент архієрейського хору 

протодиякон Валерій Калінчук, помічник архієписко-
па Августина з тюремного служіння Оксана Костен-
ко, місіонер Олександр Бойко і хорист Павло Тюппа.

На КПП Личаківської ВК-30 гостей зустріли за-
ступник начальника установи з соціально-виховної 
роботи Павлусь П.М. та психолог установи Васи-
лиха О.І.

З усіх християнських конфесій, які відвідують 
засуджених, делегація Львівської єпархії нашої 
Православної Церкви завжди приїжджає першою. 
Православна община установи заздалегідь готу-
ється до приїзду шановних гостей: святково при-
крашає приміщення для зустрічі, ставить ялинку, 
готує привітання для Владики. Владика Августин 
звершив святковий молебень, привітав присутніх 
з святом Різдва Христового. Також святкові поба-
жання їм висловив протоієрей Володимир Шарабу-
ра і помічник архієпископа Августина з тюремного 
служіння Оксана Костенко. На завершення учасни-
ки святкування подякували гостям за різдвяний на-
стрій, який їм створили ці відвідини і вручили Вла-

диці гарно оформлений адрес з привітанням. Кожен 
із засуджених, хто був присутній на молебні отри-
мав у благословення іконку Божої Матері та неве-
ликий гостинець. Після святкового богослужіння 
всі гості вирушили подивитися на новозбудовану 
церкву на честь Почаївської ікони Божої Матері.

З таким же благоговінням очікували приїзду гос-
тей і у ВК-48. На КПП архієпископа Августина з 
супроводжуючими особами зустрічали заступник 
начальника установи з соціально-виховної роботи 
Шипка І.В. і психолог установи Камінський М.Ю. 
А всередені установи Владику вітав начальник 
установи Швед М.Я. з офіцерами.

Засуджені також мали можливість помолитися 
на святковому молебні, отримати іконочки та гос-
тинці. Богослужіння у цій виправній установі від-
буваються у спеціально обладнаній молитовній 

У виправної колонії 30
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кімнаті, а це дає можливість для більш тісного спіл-
кування з священнослужителями і створює справді 
урочистий настрій. Засуджені, знаючи, що на Різдво 
до них завітають такі поважні гості, підготували їм 
подарунки: ікони в різьблених інкрустованих рам-
ках. На запрошення начальника установи владика 
Августин і Оксана Костенко відвідали дільницю 
посиленого контролю, де мали можливість спілку-
ватися із засудженими і вручити їм гостинці. Крім 
того, гості відвідали дільницю карантину, де пере-
бувають засуджені перед розподіленням їх у відді-
лення. Новоприбулим засудженим розповіли про 

Святковий молебень у виправної колонії 48

Засуджені подарували поважним гостям 
ікони в різьблених інкрустованих рамках

православну громаду на честь святителя Миколая і 
запросили відвідувати молитовні зібрання.

Потім начальник установи Швед М.Я. запро-
сив гостей у свій кабінет на святкове частування. 
За чашечкою ранішньої кави відбулась тепла, друж-
ня розмова, під час якої Владика висловив подяку 
і шану начальнику установи за батьківське піклу-
вання про засуджених. Насамкінець протодиякон 
Валерій виголосив многоліття.

Оксана Костенко, м.Львів

Слід зазначити, що 
в цій частині Польщі 
православні віруючі до-
тримуються григоріан-
ського календаря і вже 
зустріли Різдво разом з 
віруючими інших кон-
фесій. Однак у право-
славній парафії Кракова 
існує практика відзна-
чати всі великі церковні 
свята двічі – за новим і 
за старим стилем. 

Цьому є своє по-
яснення. Справа в тім, 
що національний склад 
краківської парафії уні-
кальний: єдиний право-

славний храм міста збирає у своїх стінах не тільки 
православних поляків, лемків і русинів, але й віру-
ючих з України, Білорусі, Росії, Грузії. Є тут вихідці 

з Сербії і навіть Єгипту. Студенти, викладачі, робіт-
ники, інженери та підприємці – “іноземні” парафія-
ни, які не наважуються зраджувати традиціям своїх 
помісних Церков і приходять до храму на Різдвяну 
службу саме в ніч на 7 січня, як звикли це робити у 
себе на батьківщині. Тому для священика та хористів 

 Різдвяні традиції наших сусідів

ПРАВОСЛАВНЕ РІЗДВО У КРАКОВІ
Щогодини з башти Маріацького костелу у Кракові на всі чотири сторони світу лунає протяжна мелодія 

сурми. Коли сурмач сурмить у бік міських воріт, то дивиться на православний храм, який розташований в двох 
кроках від Ринкової площі Кракова. Саме тут, в самому центрі стародавнього міста, служить протоієрей Ярос-
лав Антосюк, настоятель православної парафії Кракова. Ми вже розповідали (“Світло Православ’я” №5, 2011), 
як у листопаді 2011 року Львівську єпархію відвідали паломники з Польщі – парафіяни церкви Успення Пресвятої 
Богородиці у м. Кракові. На прохання Високопреосвященнішого архієпископа Лодзинського і Познаньського Си-
мона Високопреосвященніший архієпископ Львівський і Галицький Августин через протоієрея Ярослава передав 
в дар Свято-Успенській церкві часточку мощей святої великомучениці Варвари. 

Ми ознайомимо наших читачів з тим, як святкують Різдво Христове у краківській православній парафії.

В цьому дерев’яному костелі 
в Закопане звершується пра-
вославна Різдвяна служба

Богослужіння збирає кілька сотень вірних
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у храмі це вже “друге” Різдво, але для багатьох пара-
фіян – єдине в році.

Цієї ночі у краківському храмі велелюдно. Службу 
тут розпочинають о другій годині ночі, а закінчуєть-
ся вона майже під ранок. Богослужіння проводиться 
церковнослов'янською мовою, але Євангеліє читаєть-
ся також по-польськи. Звертаючись до парафіян в кін-
ці Літургії, отець Ярослав проповідуює відразу кіль-
кома мовами. Починаючи фразу польською, священик 
переходить на українську мову, а закінчує, наприклад, 
російською. Тому проповідь зрозуміла всім присутнім 
у храмі.

А різдвяного вечора на великому автобусі, орендо-
ваному парафією, отець Ярослав їде за сотню кіломе-
трів від Кракова, в гірське селище Закопане. Свого часу 
влада цього гірськолижного курорту звернулися до 
отця Ярослава з незвичайним проханням. У дні довгих 
зимових канікул загублене у польських Татрах містеч-
ко масово відвідують туристи з України, Білорусі та 
Росії. З'ясувалося, що багато хто з приїжджих бажають 
відвідати Різдвяне богослужіння, а їхати вночі до Кра-
кова досить проблематично.

Заручившись благословенням архієпископа Симона, 
архієрея Лодзинсько-Познаньскої єпархії, до якої нале-
жить Краківська парафія, і дозволом католицького карди-
нала, отець Ярослав щорічно здійснює Велике повечір'я 
та Утреню у старому дерев'яному костелі на околиці За-
копане. Незважаючи на доброзичливе ставлення до цього 

починання католиць-
ких властей, свяще-
ник не наважується 
служити в католиць-
кому храмі Літургію, 
аж надто це нетради-
ційний для Польщі 
крок, який можуть 
не зрозуміти ні пра-
вославні, ні католи-
ки. У цей день до 
костелу приходить 
до п'ятисот чоловік – туристи з колишнього Радянського 
Союзу, заради яких сюди приїжджає священик з хором і 
групою парафіян, а також журналісти та місцеві мешкан-
ці. Для багатьох з них православна служба в дерев'яному 
костелі – перше знайомство з Православ'ям.

Після служби священика довго не відпускають – 
розповідають про свої потреби, проблеми, дякують, 
просто вітають зі святом. “Я вірю, прийде час, і в За-
копане буде свій православний храм”, – каже отець 
Ярослав. Поки ж краківська парафія намагається зна-
йти гроші на придбання ділянки для церковної будівлі.

І дай Боже православним з польського міста Крако-
ва здійснити свою мрію – побудувати храм в Закопане. 
Отець Ярослав хотів би освятити його на честь русь-
кого святого – преподобного Серафима Саровського.

Денис Маханько, журнал “Нескучный сад”

Протоієрей Ярослав Антосюк

СВЯТО ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО У ЛЬВОВІ
В день свята, 19 січня, у Свято-Георгіївському храмі було звершено три Божественні 

літургії, ранню – з чином Великого освячення води очолив Преосвященніший єпископ Філа-
рет, а пізню – Високопреосвященніший архієпископ Августин. 

Хіротонія у сан диякона чтеця 
інока Афанасія (Габрися)

Під час Літургії

Під час Літургії Високопреосвященніший Августин, ар-
хієпископ Львівський і Галицький рукопоклав у сан диякона 
клірика Свято-Георгіївського храму чтеця інока Афанасія (Га-
брися).

Після Літургії Владика Августин звершив чин Великого 
освячення води.

Цього ж дня Владика Августин привітав майора авіації 
у відставці Володіна Григорія Єфимовича, ветерана війни, 
льотчика, напередодні його 100-річного ювілею, який причас-
тився Святих Христових Таїн під час Божественної літургії 
у Свято-Георгіївскому храмі. Дуже приємно зауважити, що 
незважаючи на поважний вік, що ювіляр має гарний розум і 
світлу пам'ять і є дуже приємним у спілкуванні. Він самостій-
но справляється з побутовими проблемами і не потребує осо-
бливої допомоги.

Ювіляр народився 25 січня 1912 року у селянській сім’ї в 
Самарській губернії, Росія. Після 4 років навчання у школі і 
курсів слюсарів працював на військовому заводі, звідки отри-
мав направлення у Московське авіаційне училище, потім пра-
цював техніком літаків. Потім закінчив знамениту Качинську 
льотну школу і повернувся у свій 47-й полк винищувачів, що 
був розташований в Люберцях. Брав участь у боях на фронтах 
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Великої Вітчизняної війни, за подвиги був удо-
стоєний 11 нагородами. При виконанні бойового 
завдання біля м. Торжок (Білорусь) літак Григорія 
Єфимовича було збито, під час падіння літака в 
останню мить Володін зміг покинути кабіну лі-
така і приземлився на напіврозкритому парашуті 

і тому травмувався та 
потрапив у госпіталь. 
В 1947 році він звіль-
нився у запас. Мешкав 
у Львові, де працював 
на танковому заводі і 
у 1983 році пішов на 
пенсію. Втратив обох 
синів: один загинув у 
Афганістані, інший – 
внаслідок автомобіль-
ної аварії. Потім помер-
ла дружина. Зараз він 
перебуває під опікою 
у Будинку для людей 
похилого віку. Григо-

рій Єфимович є членом православної громади на 
честь святого великомученика Пантелеїмона, яка 
вже 19 років діє при за-
кладі, відвідує всі бого-
служіння. Архієпископ 
Августин вручив йому 
нагороду Блаженнішого 
Митрополита Київського 
і всієї України Володими-
ра – орден преподобного 
Іллі Муромця ІІ ступеню і 
ікону цього святого, а та-
кож свою Благословенну 
грамоту. 

До привітань Вла-
дики долучилися вій-
ськовики і ветерани. За-
ступник Командувача 

ЗОК генерал-майор Борискін Ю.В. привітав 
ювіляра від імені Командувача ЗОК генерал-
лейтенанта Думанськго Ю.А., а також вручив 
Григорію Єфимовичу нагрудний знак “Від-
знака Міністра Оборони” і подячну грамоту 
Командувача. Полковники авіації Кухаренко 
О.О. і Кальчук С.К. привітали свого колегу від 
імені Командування Повітряних Сил і вручи-
ли відзнаку Командувача ПС ЗС України ге-
нерал-полковника Онищенка С.І. і грамоту 
Командира Командування ПС “Захід” генерал-
лейтенанта Павловича С. М. Генерал-майор 
у відставці Куліков С.В. привітав ювіляра від 
імені Білоруської громади Львівської області, 
і, з огляду на те, що Григорій Єфимович вою-
вав також у небі над Білоруссю, запропонував 
йому стати почесним членом Білоруської гро-
мади. Підполковник запасу Давидов Ю.Н. на-
городив ювіляра вітальною грамотою Міжкон-
фесійного християнського воїнського братства. 
Із вітальним словом виступив заступник голо-
ви Ради ветеранів 14-ї Повітряної армії полков-
ник у відставці Турубінер Ю.Б. 

Прес-служба Львівської єпархії

Диякон Володимир Каплун 
і диякон інок Афанасій (Габрись) після Літургії

Владика Августин звершує чин 
Великого освячення води

Привітання напередодні 
100-річного ювілею Володі-
на Григорія Єфимовича

До привітань Владики долучилися військовики і ветерани
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Сьогодні свята Церква 
вшановує пам’ять свято-
го Предтечі і Хрестите-
ля Господнього Іоанна. 
Ми звернули увагу на те, 
що обидва сьогоднішніх 
євангельських читання 
починаються закликом 
до покаяння: це звучало 
і в Євангелії від Матфія 
(4,12-17), яке виголошу-
ється в неділю після Бо-
гоявлення, і в Євангелії 
від Іоанна (1,29-34), яке 
читається на честь свя-
того Предтечі і Хрести-
теля Господнього Іоан-
на. Справді, після події 
євангельської історії, яка 
відзначається сьогодні 
- після Хрещення Гос-
поднього, починається 
безпосереднє земне слу-
жіння Господа нашого Іісуса Христа. Втілив-
шись від Пресвятої Діви Марії і Духа Святого, 
народжений на землі в плоті людській, Син Бо-
жий у дитячому і юнацькому віці був добрим 
Сином Своєї Матері і Свого названого батька 
Йосипа Обручника. А коли Він досяг 30-річного 
віку, що у ті часи давало право проповідувати і 
навчати, Спаситель розпочав справу, для якої і 
зійшов з небес до людства. 

Предтеча Господа Іоанн на півроку був стар-
шим від Іісуса Христа. Провадячи подвижниць-
ке життя у пустелі, він виступив на проповідь 
раніше за Іісуса Христа. І за цих півроку, які 
пройшли від початку проповіді до того, як він 
хрестив Господа нашого Іісуса Христа, Іоанн 
готував людей до зустрічі зі Спасителем. Тому 
Церква на другий день після Богоявлення вша-
новує його пам’ять. Адже, згідно з богослуж-
бовим статутом, після деяких великих свят ми 
також величаємо осіб, що мали безпосереднє 
відношення до події. 

Можна багато говорити на тему сьогодніш-
нього євангельського читання взагалі, але нині 

я пропоную зосередити-
ся на фразі: „Покайтесь, 
бо наблизилось Царство 
Небесне!” Іоанн Хрести-
тель про це казав, коли 
проповідував у пусти-
ні юдейській (Мф.3,2), і 
першими словами про-
повіді Іісуса Христа теж 
був цей заклик (Мф.4,17). 

Зміст, який закладе-
ний у вказаному вислові, 
настільки є зрозумілим, 
що можна просто ска-
зати: без покаяння нема 
спасення. 

Але чому людині без 
покаяння неможливо 
спастись? Давайте по-
міркуємо про це. Мабуть, 
кожен розуміє, та навіть, 
якщо хтось й не усвідом-
лює, то точно відчуває, 

(за невеликим винятком) що всі ми люди грішні. 
Як псалмоспівець Давид каже: „Я ж у беззакон-
ні народився, й у гріху зачала мене моя мати” 
(Пс.50,7). Тобто немає людини на землі, яка б 
народилася без гріха і щиро почувалася цілком 
здоровою духовно. Іоанн Хреститель, за слова-
ми Спасителя, був найправеднішим, найвеличні-
шим чоловіком на землі: “між народженими від 
жінок нема більшого понад Іоанна” (Лк.7,28). 
Однак і він мав потребу у викупленні,звільненні 
від першородного гріха і його наслідків, який 
спотворив людську природу, і якому є підвлад-
ними всі люди, що походять від Адама. Щоб лю-
дина могла досягти єднання з Богом, для чого і 
була вона створена, їй стало потрібно подолати 
потрійну перепону – спотворену гріхом при-
роду, сам цей гріх та смерть як наслідок його. 
Іісус Христос казав, що Він прийшов як Лікар, 
щоб зцілити хворих, а не здорових: “Лікаря по-
требують не здорові, слабі” (Мф.9,12, Мр.2,17, 
Лк.5,31). Але нас, таких немічних, грішних, 
негідних, Бог “перше полюбив” (1Ін.4,19), і ця 
“любов Божа до нас з’явилась тим, що Бог Сина 

Архієпископ Львівський і Галицький 
Августин (Маркевич) 

ПРОПОВІДЬ В ДЕНЬ СОБОРУ 
ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ 
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Свого Однонародженого послав у світ, щоб ми 
через Нього жили” (1Ін.4,9). І Спаситель, здій-
снивши подвиг Викуплення, відкрив для люди-
ни шлях до Бога, подолавши Своїм Втіленням 
природу, смертю на хресті – гріх, а владу смерті 
подолав Своїм славним Воскресенням. Бо лю-
бов Божа виявляється в милосерді, в благодаті, 
в ласці. В тому, що Господь кожного,хто увірує 
в Нього і хреститься, зцілює від душевних і ті-
лесних недугів, і нарешті, – очищає і дарує нам 
запоруку Царства Небесного. 

До Іоанна Хрестителя приходили різні люди, 
більшість з яких була обтяжена гріхами: вони 
радо сприймали його проповідь, поспішали оми-
тися в йорданських водах покаяння. Тобто ці 
люди усвідомлювали, що тягара гріха треба по-
збутися. Хоча хрещення Іоанна не було Хрещен-
ням в освячення і очищення, а було хрещенням 
в покаяння, і воно не дарувало те, що дарує нам 
Хрещення Христове в ім’я Отця і Сина і Святого 
Духа, однак воно було підготовкою до Хрещення 
“Святим Духом і вогнем” (Мф.3,11), підготовкою 
юдейського народу до сприйняття Месії, адже 
юдеї вірили, що прийдешній Месія буде хрести-
ти людей (Іоан.1,25). Це хрещення супроводжу-
валося сповіданням гріхів, а навіщо ж тоді його 
прийняв безгрішний Іісус? Господь Сам пояснює: 
щоб виконати всяку правду (Мф.3,15). Якщо при-
йняти до уваги, що Іоанн був Предтечею Гос-
поднім на шляхах Старого Завіту, був останнім 
пророком Старого Завіту, то, приймаючи у нього 
хрещення, Іісус Христос цим свідчив про єдність 
Старого та Нового Завітів. Він сказав: “Не поду-
майте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прий-
шов, Я не руйнувати прийшов, але виконати” 
(Мф.5,17). Крім того, приймаючи від Іоанна хре-
щення нарівні з усіма, Христос виражає Своє єд-
нання з людством, гріхи якого Він поніс на Собі.

А народ із різними думками та намірами йшов 
до Іоанна Хрестителя на Йордан. Зокрема, частина 
слухачів була нещирою – це фарисеї: “А хто він та-
кий? Від чийого імені буде говорити? Чию він силу 
має, і чи взагалі має на це право?” Іоанн Хрести-
тель таким сказав: “Роде зміїний, хто вас надоумив 
утікати від гніву майбутнього?” (Мф.3,7). І коли 
він це говорив, то ніхто із присутніх не наважив-
ся його зупинити, ніхто не заперечував, мовляв, 
вони, фарисеї, праведники. Це дуже важливо нам 
пам’ятати, бо, наприклад, преподобний Єфрем Си-
рін каже: “Краще бути грішником і усвідомлювати, 
що ти грішник, аніж праведником і усвідомлювати 
себе праведником”. Коли людина не усвідомлює, 

що вона грішна і що потребує духовного лікуван-
ня, то цим проганяє від себе благодать Божу. І таке 
фарисейство засуджується Господом. Йому при-
ємною є молитва грішника, який кається, жалкує 
за скоєні ним гріхи, а не молитва самовпевненого 
праведника, який дякує Йому за те, що він гріхів 
не скоїв. Згадаємо притчу Господню про митаря та 
фарисея – саме про це у ній йдеться (Лк.18,9-14). 
Митар кається: “Боже, будь милостивий до мене 
грішного” (Лк.18,14), і це покаяння розкриває для 
нього небеса, і Спаситель свідчить, що той пішов 
більш виправданим. Цим каяттям він розкрив 
свою душу для дії зцілюючої благодаті Божої. І це 
настільки важливо, що Свята Церква, розпочина-
ючи підготовку до Великого посту, ще за три тиж-
ні до його початку настійливо закликає вірних до 
справжнього каяття. На всенощній звучить піснес-
пів: “Покаянія отверзи ми двері, Жизнодавче…”, 
невипадково перша підготовча неділя називається 
“Про митаря і фарисея”. Ми також можемо згадати 
розбійника, який через своє щире покаянне, сми-
ренне звернення: “Згадай про мене, Господи, коли 
прийдеш у Царство Своє!” (Лк.23,42) – в одну 
мить сподобився бути в раю. І невипадково обидві 
ці молитви – і митаря, і розбійника – є загально-
вживаними у церковній практиці.

Треба ще пам’ятати, дорогі брати і сестри, що 
не терміни покаяння визначають міру прощен-
ня для грішника, а його щирість і ступінь (сила). 
Коли до священика підходить християнин і ка-
ється, священик нерідко дає йому покуту, єпіті-
мію: Псалтир читати, канони, певне молитовне 
правило, поклони, справи милосердя. Однак, не 
можна сприймати єпітімію як засіб покарання, 
бо вона насправді слугує християнській душі 
для збудження покаяння і пам’яті про скоєний 
гріх, вона має на меті допомогти людині увійти 
у той настрій, стан, у якому стає здатною при-
йняти благодать Божу.

Тому, дорогі брати і сестри, беручи до ува-
ги заклики Предтечі і Хрестителя Господнього 
Іоанна, який засуджує фарисейство, будемо за-
вжди пам’ятати, що «Бог гордим противиться, а 
смиренним дає благодать». Будемо смирятися, 
терпіти, прощати, з розумінням ставитися до 
вад і гріхів ближніх. Тоді Господь і до нас буде 
милостивим. Це завжди треба робити, а надто 
коли через декілька тижнів ми знову почнемо 
підготовку до Великого посту. Будемо намагати-
ся покаятися щиро, оновитися духовно та гідно 
зустріти Воскресіння Христове. Амінь.

Неділя після Богоявлення, 2010р, м. Львів.
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Коли недостойний спадкоємець Анни Гойської, граф 
Фірлей, відібрав землі у Почаївського монастиря, препо-
добний Іов з братією стали копати колодязь безпосередньо 
на вершині скелі. Були серед братії й ті, хто сумнівався, 
хто переконував преподобного у тому, що з цього нічого 
не вийде. Але ігумен Іов Залізо мав 
справді залізну і непохитну волю. 
Він давав наказ за наказом продо-
вжувати роботи. І ось на глибині 
43-х метрів, крізь скельні породи 
просочилася вода...

Минуло чотириста років і сьо-
годні численні паломники, що на-
повнюють Лавру, беруть звідти 
воду на зцілення недуг.

Моя пам'ять змальовує таку 
подію.

Почаївська Лавра, 1978 рік, 
зима, пізній вечір після трапези. 
У посудомийному приміщенні яскраво горить світло, 
дзвінко брязкають тарілки, що миються, у ванній нали-
та гаряча вода, і ми на послусі миємо посуд. Навколо 
досить холодно, але в нашому приміщенні від гарячої 
води та яскравого світла тепло. Ми з Мишком Баль з 
Полтавщини та Олександром (майбутнім ієродияко-
ном Савою) миємо посуд. Отець 
Ігнатій (архідиякон Іларіон), тра-
пезник, кричить, лається через те, 
що на мийці у нас б'ється багато 
посуду: “Що це у вас, розумієш, 
не миття, а биття! Ось я покажу, 
як треба мити!”. Підбіг до ванної, 
взяв у руки тарілку, – хряп! – І сам 
розбив. Пішов-втік, смішно гри-
масуючи осоромлений.

Підійшов послушник Ігор 
Брус і каже мені змовницьки: 

“Сьогодні вночі не спи, а то так все Царство Небесне 
проспиш! Приходь опівночі до криниці! Будемо диви-
тися на дно і побачимо, якщо Господь дасть нам, зна-
мення – як закипає, освячуючись, вода. Адже завтра 
Йордан, хіба не знаєш?”

Втома була неймовірною, але цікавість також. Я, пе-
ремагаючи сон, прийшов. Думав, що дивитися в колодязь 
ми будемо з Ігорем удвох. Але помилився. Сюди вже піді-
йшли архімандрит Аліпій, ігумен Апеллій, монах Нестор 
– регент, старші ієродиякони Касіян і Роман, просфорник 
послушник Василій. Оточили колодязь так, що ледь ліктя-
ми можна проштовхнутися. У отця Апеллія був червоний 
потужний прожектор на шість батарей. На ті часи – річ 
рідкісна. У інших батюшок ліхтарики теж були, але слаб-
ші. Він висвітлив ним весь простір криниці.

Розмовляємо, очікуючи дванадцяти годин ночі. Роз-
мова ллється своєю чергою, неспішно, неквапливо. 
Кажуть, один рік бачили, а минулий і позаминулий рік 
нічого не було...

Не знаю, настала вже північ чи ні, але ніби в чудо-
вому сні ми раптом почали помічати маленькі іскри, що 

літали у просторі колодязної шах-
ти. “Що це?” “Дивись далі, поба-
чиш!”, – говорить отець Апеллій. 
Іскри – як зірочки інею, – були аб-
солютно білими. Спочатку вони 
були поодинокі, але поступово 
їх ставало все більше і більше. У 
колодязі піднімалася метелиця. 
Іскри долітали до водного плеса, 
до водної гладі самого дна коло-
дязя, і коли стикалися з ним, вода 
там раптом оживала і з тихим ши-
пінням закипала. Чути було легке 
тихе шипіння, схоже на гудіння 

безлічі комах. Ми, всі присутні, були вражені побаче-
ним і жваво говорили, перебиваючи один одного, мо-
лодші старших. У всіх при спогляданні такої таємничої, 
чудової події в одну мить радісно піднявся настрій, про-
пали втома, сонливість. Ми співали багато разів: “Во 
Іордані крещающуся тебі Господи…”. Я, як і всі, був 

сповна і з надлишком винагоро-
джений за безсонну ніч. 

“Глас Господень на водах во-
пієт глаголя, прийдіте приймі-
те всі Духа…”

Минуло вже багато років, але 
я не забуваю ту приснопам'ятну 
ніч! І буду, напевно, пам'ятати, до 
кінця днів...

З інтернет-видання
"Православіє в Україні", 

17 січня 2010 року

 Спогад про чудо

КОЛОДЯЗЬ ПРЕПОДОБНОГО ІОВА
(Спогад архімандрита Авакума з Кременчуга про диво збурення води 

опівночі на Йордан 1978 року в колодязі преподобного Іова Почаївського)

Почаївська Лавра, зима 

Колодязь преподобного Іова в літку

Біля колодязної шахти
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Думка напи-
сати цю статтю 
або, можливо, 
серію статей в 
мене виникла під 
впливом неодно-
разових бесід з 
людьми, які при-
ходили в храм 

з своїми життєвими проблемами. Коли запитуєшся в 
них, в який храм вони ходять дуже часто чуєш на диво 
стандартну відповідь: “ Та я де, ідучи по вулиці, бачу 
Церкву, туди і захожу. Та й яка різниця – Бог же один”. 

Бог дійсно Один, але сама стереотипна думка про 
те, що якщо Бог один значить можна ходити куди за-
вгодно, де тільки про Нього згадують і до Нього мо-
ляться, глибоко неправильна. По-перше слова “церква” 
і “храм” не є синонімами і не повинні бути взаємоза-
мінними, тому що несуть в собі різне змістовне наван-
таження. Священне Писання словами апостола Павла 
говорить нам: “Хіба не знаєте, що тіла ваші є хра-
мом того Святого Духа, Котрий живе у вас і якого 
ви маєте від Бога, і ви не свої?”(1Кор.6:19.), а в іншо-
му місці сказано: “І одних Бог поставив у Церкві: по-
перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, 
вчителями...”(1Кор.12:28). Тобто, згідно розуміння 
Святого Писання, в церкві люди можуть займати різ-
не становище: чи то апостолів, чи то пророків, чи то 
яке інше, – але вони кожен по-окремо є храмами, тобто 
вмістилищами Святого Духа. Храм – це вмістилище 
чогось або когось, а Церква це зібрання людей, які за-
ймають різні посади і виконують різні обов’язки. 

Взагалі слово Церква (в грецькій транскрипції 
“екліссія”) в точному перекладі означає “зібрання”, 
в конкретному розумінні – це зібрання людей, але 
під головуванням Бога, як сказано: “І все підкорив 
під ноги Йому, і поставив Його вище всього – гла-
вою Церкви, яка є тілом Його…”(Еф 1;22-23). Тобто 
враховуючи різницю видового і родового відношень 
в Церкві, Православній або Католицькій наприклад, 
може бути багато храмів (вмістилищ, будівель), але 
один храм не може вмістити в собі Церкву або, якщо 
і вміщає по малій кількості зібрання віруючих, то все 
одно Храм не стає Церквою, а тільки  вмістилищем 
Її членів. Це термінологічне пояснення подається для 
того, щоб ми зрозуміли, що якщо ми бачимо по дорозі 
споруду церкви – храм, це ще зовсім не означає що в 
ньому всередині є Церква главою якої є Христос – Бог.

В Константинополі мусульмани моляться в мечеті, 
яка раніше була християнським  храмом, але від цьо-
го мусульмани не стають христовою церквою. У Льво-
ві по вул. В.Короленка є бувший римо-католицький 
храм, в якому зараз збираються адвентисти. Храм в 
силу статусу історичної пам’ятки архітектури зали-

шився незміненим відносно свого старовинного ви-
гляду, але адвентисти від цього не стали почитати дня 
воскресіння Христового. 

Коли  спілкуєшся з людьми, які ходять в будь-який 
храм, доводилось запитувати їх: чи підуть вони, на-
приклад,  до п’ятидесятників? Чи до мусульман? Адже 
мусульмани говорять, що також почитають Христа, 
як великого пророка, але не як Істинного Бога. Зазви-
чай відповідають,що ні, бо ж в них нема почитання 
святих, або хреста, або таких то і таких то традицій. 
Тобто в основу свого вибору такі люди свідомо, чи не 
свідомо поставляють відмінності в вченні тої общи-
ни, яка збирається в храмі і це вірно, бо ж і Священне 
Писання учить нас про це: “ Кожний, хто переступає 
вчення Христове і не перебуває в ньому, не має Бога. 
Хто приходить до вас і не приносить цього вчення, 
того не приймайте в дім і не вітайте його. Бо той 
хто його вітає, бере участь у злих ділах його.”(2Ін 
1;9-11….), – якщо не можна приймати таку людину, 
тоді тим більше не можна ходити до нього в храм. Це і 
з людської точки зору зрозуміло: Якщо я називаю Бога 
своїм Батьком (молитва Отче Наш), а підтримую лю-
дей (заходячи в їх храми) які не визнають Його Богом 
або перекручують 
Його заповіді, то я 
логічно проявляю 
неповагу до свого 
Батька, не люблю 
Його, бо тих кого 
ми любимо ми за-
хищаємо і не під-
тримуємо їх хули-
телів.

Це  зовсім не 
проповідь ворож-
нечі, але  заклик, 
щоб ми за ширмою 
гуманізму і бо-
ротьби за мир в усьому світі не закрили для себе Живо-
го Бога, який сказав; “Отже кожного, хто визнає Мене 
перед людьми, того визнаю і Я перед Отцем Моїм Не-
бесним, а хто зречеться Мене перед людьми, зречуся 
того і Я перед Отцем Моїм Небесним.”(Мф10;32-33)

Кожен з людства повинен зробити  свій вибір віри 
і церкви до якої він хоче належати. Саме Церкви, а  
не храму, який як часто себе оправдовують ближче 
до мого дому, або я туди завжди ходив, або ця церква 
сама красива – все це не ті критерії які допоможуть 
нам стати вірними дітьми Божими. Окрім цього хо-
дженнями по різних храмах поза межами однієї церк-
ви шкодить душі такої людини, але про це згадаємо 
наступний раз.

Священик Павло Давиденко, 
 клірик Свято-Георгіївського храму у м. Львові

 Власний вибір

ЦЕРКВА ЧИ ХРАМ
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Митрополит Антоній Сурозький 

У ЧОМУ ТУТ СПРАВА? 

 Слово пастиря

Ми говоримо про церкву як 
про дім Божий. Це місце, де Бог 
живе. Це місце, куди ми приходи-
мо до Нього й розуміємо, що Він 
тут є. І часом люди це відчувають. 
Я пам'ятаю одного чоловіка, що 
якось зайшов у наш храм. Він по-
винен був передати посилку нашій 
парафіянці, хоч сам був безбожни-
ком. Він хотів прийти в кінці служ-
би, але коли зайшов у храм, йому 
"не повезло" – служба ще не завер-
шилася. Тоді він сів у глибині церк-
ви. Після, коли всі вже пішли, він 
продовжував сидіти. Я підійшов до 
нього й попросив вийти, тому що 
потрібно було закривати храм. А він говорить: 
"Я хочу знати, у чому тут справа ? Я невірую-
чий, але в мене почуття, що щось тут відбува-
ється. Від чого таке відчуття? Від мерехтіння 
свіч, від тужливого вашого співу або це ко-
лективна істерика? У чому справа?" Я відпо-

вів, що, з мого погляду, причиною 
найперше є Божа присутність, але 
якщо для цієй людини Бога нема, 
то в мене немає відповіді для нього. 
Ця людина захотіла прийти в храм 
ще, але тільки тоді, коли не буде 
людей. Він побоювався якого-не-
будь "гіпнотичного впливу", як він 
казав. Приходив три-чотири рази й 
увесь час почував чиюсь присут-
ність. "Знаєте, я помітив ще, що 
люди приходять у церкву з одним 
виразом обличчя а йдуть із іншим, 
з якимось проясненим. А коли вони 
йдуть по сходинках і щось одер-
жують від вас, то в них інші очі. 

Виходить, щось відбувається. Якщо ваш Бог 
пасивний, Він мені не потрібний, але якщо ак-
тивний – це справа інша. Давайте зустрічатися 
й говорити про Нього"... 

Через рік він прийняв святе Хрещення.
Підготував священик Павло Давиденко

Шлях кожного християнина до Царства Божого 
починається з Таїнства Хрещення. Аби прийняти 
Хрещення, потрібні віра і покаяння. Православна 
Церква вчить, що віра у таїнство і пов’язане з цим 
щире бажання його прийняття є необхідними умова-
ми, аби дія таїнства була спасенною: “Хто увірує і 
охреститься, буде спасенний; а хто не увірує, буде 
осуджений” (Мк. 16: 16).

 Згідно з церковним уставом, у хрещенні немовлят 
і дорослих беруть участь хрещені – духовні батьки. 
Вони з’явилися у Церкві через практику хрещення 
дорослих, потім їх уже почали брати для хрещення 
дітей. За людину, яка хотіла приєднатися до Церк-
ви, перед єпископом чи пресвітером мав поручити-
ся один із членів Церкви. Основна роль поручителя, 
тобто хрещеного батька чи матері, полягала у підго-
товці людини до прийняття Таїнства Хрещення. По-
ручитель мав навчити свого хрещеника основ право-
славної віри і благочестя.

При хрещенні дітей функції хрещених батьків 
зазнали змін. Тепер їхня роль не закінчувалася хре-
щенням, а починалася із прийняття дитини з купелі. 
Вони засвідчували перед Церквою, що дітей, яких 

 Церковне правило

CЛОВО ДО ХРЕЩЕНИХ БАТЬКІВ
вони прийняли з купелі, виховуватимуть у християн-
ській вірі.

Слід зазначити, що така практика існує у Церкві з 
давніх часів. Про поручителів згадує богослов II ст. 
Тертуліан. Участь поручителя у хрещенні зафіксо-
вано 54-м правилом Карфагенського Собору 419 р.: 
“Недужі, які не можуть за себе відповідати, нехай бу-
дуть охрещені тоді, коли, з їхньої волі, проречуть сві-
доцтво про них інші, на особисту відповідальність”.

Згідно з церковним уставом і звичаєм стародав-
ньої Церкви, було достатньо й одного хрещеного: 
або батька, або матері – залежно від статі того, хто 
охрещується. Але згодом у хрещенні, яке, за вченням 
Церкви, є духовним народженням людини за анало-
гією з тілесним народженням, почали брати участь 
двоє хрещених – і батько, і матір. Цей звичай, що 
поширився на Заході у VIII ст., пізніше проникає і 
на Схід. На Русь він прийшов у XIII ст., остаточно 
утвердившись після XV ст.

Стати хрещеним батьком чи матір’ю дозволяєть-
ся не кожній людині. Хрещеними батьками можуть 
бути лише ті, хто належить до Православної Церкви. 
Причому не ті, хто відвідує храм кілька разів на рік 
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(на Пасху чи Різдво), а хто регулярно сповідається 
і причащається. Справжня християнська віра немис-
лима без постійної молитви і єднання з Христом у 
Таїнстві Причастя Його Тіла і Крові.

Батьки того, хто приймає Таїнство Хрещення, не 
можуть бути його хрещеними. Також, згідно з цер-
ковним правом, чоловік і дружина не можуть бути 
хрещеними однієї дитини. Не бажано ставати хре-
щеними батьками монахам, а також особам, які не 
досягли церковного повноліття – 15 років для юна-
ків і 13 років для дівчат. Не можуть бути хрещеними 
батьками недієздатні особи, іновірці, єретики та від-
ступники. Обов’язок хрещених батьків – релігійно-
моральне виховання своїх хрещеників, отож не мо-
жуть брати на себе такі зобов’язання ті, хто не має 
твердої і свідомої віри, а також особи із сумнівними 
моральними цінностями.

Участь кількох пар хрещених батьків у хрещен-
ні можлива лише як виняток із правил, за умови, що 
вони усі братимуть участь у духовному вихованні 
дитини. Якщо батьки з якихось інших міркувань за-
прошують більшу кількість хрещених, то це блюз-
нірство стосовно Таїнства Хрещення. Практика так 
званих заочних хрещених може допускатися лише як 
поблажливість до певних обставин, але не має бути 
правилом.

Хрещені перед Богом і Церквою беруть на себе 
дуже серйозні зобов’язання. Тому вони мають усві-
домлювати відповідальність, яка на них лежить. Хре-
щені повинні навчити своїх хрещеників приступати 
до Таїнств Церкви, головним чином Сповіді та При-
частя, дати їм знання про богослужіння, привчати 
відвідувати церковні служби, постувати і жити бла-
гочестиво.

Також до їхніх обов’язків належить застерігати 
своїх хрещеників від усіляких спокус, які особливо 
небезпечні у дитячому та юнацькому віці. Хрещені 
батьки, знаючи особливості характеру тих, кого вони 
прийняли з купелі, можуть допомогти їм у визначен-
ні життєвого шляху, порадити, яку професію обрати. 
Якщо є потреба, хрещені повинні брати своїх хреще-
ників під опіку.

Легковажне ставлення до обов’язків хрещеного 
– тяжкий гріх, бо від цього залежить доля хрещени-
ка. Не слід бездумно погоджуватися на запрошення 
стати хрещеним батьком чи матір’ю, особливо якщо 
один хрещеник уже є. Відповідно й відмову бути 
хрещеним не варто вважати зневагою і сприймати як 
образу. Якщо хрещені та їхній хрещеник живуть да-
леко одне від одного і тісне спілкування неможливе, 
завжди є можливість молитися за своє духовне чадо. 
А це вже багато що означає!

Слід зазначити, що хрещені батьки зі своїми хре-
щениками та їхніми батьками вступають у духовну 
спорідненість, а це має особливе значення у шлюб-
ному церковному праві. Отці Трулльського Собору в 
53-му правилі заборонили шлюби між хрещеними і 
батьками хрещеника.

Упродовж століть ставлення до ступеня духовної 
спорідненості, що перешкоджає укладанню шлюбу, 
змінювалося. Так, у XIX ст. Синод Руської Право-
славної Церкви вбачав непереборну перешкоду до 
шлюбу лише у стосунках між хрещеною матір’ю та 
батьком дитини, а також між хрещеним батьком та 
матір’ю дитини.

На завершення наведемо слова святителя Іон-
на Златоуста: “Звернемо слово до ваших хрещених 
батьків, щоб і вони могли побачити, якої винагороди 
будуть удостоєні, якщо виявлятимуть до вас щиро-
сердну старанність, і навпаки, якого осудження за-
знають, якщо виявлять недбалість. Подумай, возлю-
блений, про тих, хто приймає запоруку про гроші, 
бо вони наражаються на більшу небезпеку, ніж сам 
боржник, який 
бере гроші. Бо 
якщо борж-
ник виявиться 
розсудливим , 
то полегшить 
тягар креди-
торові; якщо 
ж виявиться 
безрозсудним, 
то наразить 
його на велику 
небе зпеку… 
Якщо ж ті, хто 
поручається за 
гроші, вважа-
ють себе від-
повідальними, то наскільки ж більший обов’язок у 
того, хто причетний до духовного, хто прийняв за-
поруку про чесноти, щоби виявити велику турботу, 
переконуючи, наставляючи, виправляючи, проявля-
ючи батьківську любов… Тож тепер і ви, хрещені 
батьки, знаєте, що неабияка небезпека загрожує 
вам, якщо виявите недбалість”.

Протоієрей Миколай Баранов,
ЦПГ № 13 (263)
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Голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Руської 
Православної Церкви митрополит Волоколамський 
Іларіон (Алфєєв) в ексклюзивному інтерв`ю "УНІАН-
Релігії" розповів про відносини Московського Патріар-
хату та Української Греко-Католицької Церкви.

 –Глава УГКЦ архієпископ Святослав (Шевчук) 
часто заявляє про необхідність діалогу з Руською Пра-
вославною Церквою і про можливу зустріч з Патріар-
хом Кирилом. Хто виступає ініціатором діалогу? За 
яких умов він можливий, і які були б його цілі?

 –Одразу після обрання главою Української Греко-Ка-
толицької Церкви архієпископа Святослава (Шевчука) 
мною було направлено на його адресу лист з поздоров-
леннями і висловленням сподівання на поліпшення від-
носин між православними Московського Патріархату і 
греко-католиками в Україні. Певний оптимізм вселяли 
нам і подальші висловлювання архієпископа Святослава 
про його бажання сприяти вирішенню проблем, що іс-
нують між Московським Патріархатом і УГКЦ.

Я глибоко переконаний, що справжнього взаєморо-
зуміння і примирення між нашими Церквами не можна 
досягти без взаємної поваги, у тому числі і в сфері кано-
нічного устрою.

Останнім часом до нас надходять тривожні повідо-
млення про випадки прозелітизму з боку греко-католиків 
серед православних на територіях Центральної та Схід-
ної України. Подібного роду явища можуть тільки поси-
лити вже існуючі проблеми в міжцерковних відносинах, 
у той час як нам би хотілося, щоб слова про бажання діа-
логу не розходилися з реальними справами.

 –Появу представника 
Української Православної 
Церкви на інтронізації ново-
го глави УГКЦ назвали зна-
ковою. В одному з коментарів 
Святіший Патріарх Кирил 
відзначив “поліпшення відно-
син між православними і гре-
ко-католиками, що відбулося 
останнім часом в Україні”. 
Що він мав на увазі?

 –Після обрання ново-
го верховного архієпископа 
УГКЦ були фактично впер-
ше встановлені офіційні контакти між греко-католика-
ми і православними Московського Патріархату. Ви самі 
згадали присутність представника Української Право-
славної Церкви на інтронізації архієпископа Святосла-
ва (Шевчука). Потім відбулася зустріч Блаженнішого 
митрополита Київського і всієї України Володимира з 
главою УГКЦ. Вона пройшла в доброзичливій атмосфе-
рі, в ході її сторони домовилися про розвиток співробіт-
ництва між навчальними закладами двох Церков. Саме 
ці позитивні події мав на увазі Святіший Патріарх, коли 
говорив про “поліпшення відносин між православними і 
греко-католиками в Україні”.

Слова Патрі-
арха, однак, ще не 
свідчать про те, 
що всі проблеми 
у відносинах між 
Українською Пра-
вославною Церк-
вою та Українською 
Греко -Католиць -
кою Церквою вже 
врегульовані. Досі 
залишаються неви-
рішеними питання з будівництвом православних храмів 
у Західній Україні. Представники Української Право-
славної Церкви висловлюють заклопотаність у зв`язку з 
місією греко-католиків у Східній Україні.

 –УГКЦ має в Україні стратегічну мету – визнання 
Ватиканом патріаршого ступеня її організаційного 
устрою. У листопаді-грудні минулого року УГКЦ ство-
рила в Україні три нові митрополії: Львівську, Івано-
Франківську та Тернопільсько-Зборівську. Тепер УГКЦ 
має сім митрополій, включаючи Перемишльсько-Вар-
шавську митрополію у Польщі, Філадельфійську ми-
трополію в США і Вінніпезьку митрополію в Канаді. 
Чи вплине зміцнення позицій УГКЦ на канонічній те-
риторії Московського Патріархату на розвиток відно-
син між Руською Православною Церквою та УГКЦ?

 –Перетворення греко-католицьких єпархій в Західній 
Україні в митрополії є, перш за все, внутрішньою спра-
вою Української Греко-Католицької Церкви. Разом з тим, 

ця адміністративна реформа 
здійснюється з метою домог-
тися від Ватикану визнання 
за УГКЦ статусу патріархату, 
як про те відкрито говорять 
самі греко-католицькі єпис-
копи.

Відомо, що не тільки 
Московський Патріархат, а 
й інші Помісні Православні 
Церкви негативно ставлять-
ся до самої можливості ви-
знання УГКЦ патріархатом. 
Таке визнання стало б не-

прямим підтвердженням заяви архієпископа Святосла-
ва (Шевчука) про те, що Українська Греко-Католицька 
Церква є єдиною законною спадкоємицею давньої Київ-
ської митрополії.

Крім того, статус патріархату надав би УГКЦ харак-
тер загальноукраїнської Церкви. Однак, Центральна і 
Східна Україна завжди була традиційно православною 
територією, де ніколи не було греко-католицьких струк-
тур. Природно, що у православних викликає заклопота-
ність прагнення УГКЦ поширити свою місію на Схід, 
створюючи там нові єпархії та екзархати.

Джерело інформації: Religions.unian.net

 Міжхристиянські стосунки

ПРО ВІДНОСИНИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Митрополит Іларіон під час приїзду у м.Львів, 
22 березня 2010 року
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Однією з найвизначніших 
особистостей всієї 1000-літ-
ньої історії Українського 
Православ’я є святитель Петро 
(Могила), митрополит Київ-
ський і Галицький. Результатом 
саме його діяльності стало від-
родження православної науки, 
духовного і літургічного життя 
та відновлення структур Пра-
вославної Церкви у складному 
XVII ст. 

Родина Могил була одним 
з визначних старих молдав-
ських родів. Батько майбутньо-
го митрополита – Симеон, був 
на початку XVII ст. володарем 
Волощини і, деякий час, також 
Молдавії. Петро Могила наро-
дився 31 грудня 1596 р. (10 січня 
1597 р. за н. ст.) в Молдавії. Після усунення турками 
родини Могил від правління Молдавією і Волощиною 
та смерті батька молодий воєводич разом з матір’ю 
переїхав на українські землі Речі Посполитої.

Здобув добру освіту: спочатку вчиться у братській 
школі у Львові, потім у Парижі, а також у Замойській 
академії. На початку 20-х років XVII ст. юнак брав 
участь у воєнних походах проти турків, виношував 
навіть намір відвоювати молдавський престіл. Проте, 
за порадою Київського митрополита Іова (Борецько-
го), у 1626 р. прийняв чернечий постриг у славному 
Києво-Печерському монастирі.

Життя і церковна служба святителя Петра (Мо-
гили) випали у час особливо важкий в історії Право-
славної Церкви у Речі Посполитій. Рік його народжен-
ня – 1596 – був також роком підписання берестейської 
унії, в результаті якої більшість православних єписко-
пів приймала зверхність папи, а Православна Церк-
ва лишалась поза законом. Більшість народу і монас-
тирів не прийняли унії, яку насильно насаджувано 
зусиллями Католицької Церкви та королівської вла-
ди. Унія була виявом глибокої кризи в Православній 
Церкві, проте вже у XVI ст. з’явились перші ознаки 
відродження духовного і інтелектуального життя. 
Слід тут згадати Острозьку академію, постать знаме-
нитого проповідника Івана Вишенського, братський 
рух. У першій чверті XVII ст. особливого значення 
набуває науково-видавничий гурток у Києво-Печер-
ському монастирі, очолюваний його архимандритами: 
Никифором Туром, Єлисеєм Плетенецьким, Захарією 
Копистенським.

Церковно-культурне відродження особливого роз-

маху набуло саме під керівни-
цтвом свт. Петра (Могили), який 
незадовго після постригу став 
архимандритом Печерського 
монастиря (1627). Вже у 1631 
р., отримавши патріарше благо-
словення, архимандрит Петро 
засновав тут лаврську школу. 
Незабаром після смерті одного 
з ініціаторів унії короля Сиґіз-
мунда ІІІ Вази у 1632 р., зміни-
лося ставлення до Православ’я. 
Новообраний король Владис-
лав IV був більш толерантним 
і на конвокаційному сеймі 1632 
р. погодився відновити части-
ну прав Православної Церкви, 
м. ін. дав згоду на відновлення 
церковної ієрархії. Було це осо-
бливо важливим, оскільки вна-

слідок берестейської унії православні були позбавлені 
церковної ієрархії. У 1620 р. Єрусалимський Патріарх 
Феофан рукоположив нових православних владик без 
згоди короля. Позитивно вплинуло це на життя Церк-
ви, проте ці ієрархи не були визнані державою і не 
мали повні прав.

Після згоди короля православна шляхта і духовен-
ство новим Київським митрополитом обрала молодо-
го печерського архимандрита Петра (Могилу). Вибір 
цей був підтверджений королем на коронаційному 
сеймі на початку 1633 р. Після отримання патріаршо-
го благословення, в квітні 1633 р. архимандрит Петро 
(Могила) прийняв у Львові єпископську хіротонію.

Призначення свят. Петра (Могили) митрополитом 
викликало велике піднесення серед православних, які 
покладали на нього великі надії. Надії ті виправда-
лись, а всю епоху названо його ім’ям – могилянською 
добою. Митрополит не тільки відновив і впорядкував 
життя митрополії, наскільки це було можливим, але 
провів також широкомасштабні і багатогранні рефор-
ми, метою яких було утвердити і зміцнити Православ-
ну Церкву, щоб змогла вона витримати конфронтацію 
з Католицькою Церквою і протестантськими конфе-
сіями.

Особливу увагу митрополит Петро (Могила) при-
святив освіті. Київські братську і лаврську школи 
перетворив у київську колегію, відому згодом під 
назвою Києво-Могилянської академії. Була це пер-
ша вища школа у Східній Європі, яка дала початок 
всій університетській освіті в цій частині континен-
ту. Колегія була організована за зразками найкращих 
шкіл західного світу. Випускниками цієї академії була 

 Подвійний ювілей

СВЯТИТЕЛЬ ПЕТРО (МОГИЛА), 
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ

(до 415-ої річниці з дня народження та 365-ої річниці з дня упокоєння)

Святитель Петро (Могила)
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майже вся культурна еліта тогочасної 
України і Білорусії.

Важливою ділянкою активності 
Митрополита було впорядкування 
богослужбової практики і видавни-
ча діяльність. Під його керівництвом 
здійснено перегляд богослужбових 
книг, а виправлені і доповнені вида-
валися. Найбільш відомі видання – це 
Служебник (1629, 1639), і зокрема 
славнозвісний Требник Петра (Моги-
ли) 1646 р.

Час релігійних суперечок і контр-
оверсій, яким було XVII ст., сприяв і 
вимагав чіткого і сучасного викладу 
основ православної віри та їх захис-
ту перед закидами іновірців. Саме 
митрополит Петро (Могила) був ав-
тором першого православного Кати-
хизису, прийнятого загальноправос-
лавним Синодом у Яссах, а згодом 
затвердженого православними Патрі-
архами Сходу. Дочекався він численних видань грець-
кою, слов’янською, латинською, польською та інши-
ми мовами і довгий час виконував роль найповнішого 
викладу православної віри.

Своє трудолюбне життя славний Митрополит за-
кінчив на 50 році життя – 31 грудня (13 січня за н. 
ст.) 1647 р. – за рік до початку повстання Б. Хмель-

ницького, яке започаткувало нову 
епоху в історії київської митрополії 
та України.

Святитель Петро (Могила) запи-
сався в історії Православної Церкви 
як ієрарх, який в складний час XVII 
ст. шукав шляхів для утвердження 
Православ’я, старався, щоб Церква 
відповідала на виклики цієї епохи – 
була відкритою на зміни, які відбува-
лися у світі, а водночас залишалася 
вірною православній традиції. У 1996 
р. свят. Петро (Могила) був зачис-
лений Українською Православною 
Церквою до лику святих. До своїх 
святців вписали його також Румун-
ська Православна Церква та Право-
славна Церква в Польщі, з якими був 
він особливо пов’язаний*.

Святителю, отче наш Петре, 
моли Бога о нас!

Григорій Купріянович, 
м. Люблін (Польща)

* Пам’ять святителя Петра (Могили), митро-
полита Київського і Галицького, святкується 31 
грудня (13 січня за н. ст.) та у Неділю третю після 
П’ятидесятниці із Собором Галицьких святих (ред.)

Успенська церква у Львові 
де відбулася хіротонія 
свят. Петра (Могили)

 –Згідно з ученням Православної Церкви, мощі 
православних святих – носії благодатної сили, 
світять відбитим світлом Божества. У Воло-
димирському соборі Києва, що належить Київ-
ському патріархату, перебувають мощі святої 
великомучениці Варвари та священомученика 
Макарія, митрополита Київського. Як бути 
православним християнам – вірним канонічної 
УПЦ, які перебуваючи у сто-
лиці хочуть прикластися до 
мощей угодників Божих?

 –Багато тисяч православ-
них християн вклоняються 
святиням древньої Церкви в 
католицьких храмах Західної 
Європи. Найбільш, мабуть, ві-
домий приклад – це паломни-
цтво православних віруючих з 
різних країн у Барі, де в като-
лицькій базиліці спочивають 

мощі святителя Миколая Чудотворця, архієпископа 
Мир Лікійських.

Завдяки приязному ставленню римо-католиць-
кого єпископа та настоятеля базиліки до право-
славних там часто відбуваються православні бо-
гослужіння. Настоятелі інших католицьких храмів 
в Італії, Франції та деяких інших країнах, а також 
їх єпископи теж часто йдуть назустріч проханням 

православних і дають мож-
ливість не тільки в індиві-
дуальному порядку вклони-
тися святиням, шанованим 
християнами як Заходу, так і 
Сходу, а й здійснювати в цих 
місцях православні служби 
для паломників.

В інших місцях не до-
водиться сподіватися на на-
стільки ж люб'язне ставлен-
ня. Але це не перешкоджає 

 Сторінка духовної безпеки

З ВІРОЮ І БЛАГОГОВІННЯМ
На питання пов’язані із вшануванням християнських святинь, які перебувають поза хра-

мами канонічної Православної Церкви, відповідає заступник голови відділу зовнішніх церков-
них зв’язків Руської Православної Церкви протоієрей Миколай Балашов

Мощі сщмч. Макарія Київського 
(Володимирський собор „УПЦ КП”, м. Київ)
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віруючому християнину внутрішньо помолитися, 
наприклад, на місці, шанованому як гробниця свя-
того царя і псалмоспівця Давида в Єрусалимі, де 
відбувається публічне іудейське богослужіння, 
або поклонитися чесній главі святого Іоанна Пред-
течі, яка, за переказами, зберігається в Дамаску на 
місці, де колись знаходився християнський храм, 
а в останні тринадцять століть – мечеть Омейядів.

Зрозуміло, це не передбачає участі в тих ре-
лігійних обрядах, які здійснюються нинішніми 
власниками шанованих нами святинь.

Однак у згаданому вами випадку, коли релі-
гійні дії, що здійснюються на місці перебування 
святині, зовні настільки схожі на православне бо-
гослужіння, я б, щоб уникнути всяких спокус чи 
невірних тлумачень, зважився піти і поклонитися 
святим угодникам Божим хіба лише у позабого-
службовий час.

 –У наші дні шанування християнських свя-
тинь набуло дивовижних масштабів. Найчас-
тіше, головне, чого прагнуть люди – отримати 
користь, наприклад, здоров'я або благополуччя. 
Поясу Пресвятої Богородиці вклонилися сотні 
тисяч людей. Багато з них рідко відвідують 
храм та не причащаються Святих Христових 
Тайн. Проте, вони цілодобово стояли, щоб при-
кластися до святині. Як правильно ставитися 
до святинь?

 –З вірою і благоговінням. І я впевнений, що 
саме ці почуття змушували мільйони віруючих 
людей стояти в багатогодинних, багатокіломе-
трових чергах за досить несприятливих погодних 
умов. Ви хочете сказати, що в декого з них віра 
була недосконалою? Можливо. Бог один знає сер-
це кожного. Але я не взявся б судити про те, си-
дячи в теплі і вказуючи на прогалини в релігійній 
освіті. Якщо хтось із них раніше і не мав звичаю 
ходити до церкви – у багатьох після такого сто-
яння в житті щось зміниться. У дні перебування 

Поясу Пресвятої Богородиці у храмах на службі 
і на сповіді з'явилися нові, абсолютно незнайомі 
досі обличчя.

 –У Києві та в деяких куточках України ві-
руючі масово шанують окремих померлих пра-
вославних християн, за життя відомих своїм 
юродством або подвижництвом. Люди вірять, 
що вони “мають відвагу предстояти перед пре-
столом Божим”, хоча сьогодні і не є святими, 

прославленими Церквою. До них ходять на мо-
гили, складають акафісти, просять зцілення, 
додають у воду землю з могили і п'ють ... Як 
Церква ставиться до шанування такого роду?

 –Деякі з перерахованих вами форм шанування 
очевидно виходять за рамки того, що благослов-
ляється Церквою. Але разом з тим, прославленню 
святих зазвичай завжди передувало народне ша-
нування. А на 
могили ходять, 
звичайно, не 
тільки до кано-
нізованих свя-
тих, а й просто 
до улюблених 
пастирів, духо-
вних друзів і 
взагалі близь-
ких людей. 
Проходить час 
– і стає зрозу-
міло, чи справ-
ді йдеться про 
небесних за-
ступників, ша-
нування яких 
християнами увінчується церковним рішенням про 
зарахування до лику святих. Тому Церква схильна 
неспішно розглядати питання про канонізацію по-
движників благочестя, хоча це інколи й викликає у 
декого нарікання.

Джерело публікації: religions.unian.net

Престол під яким спочивають 
мощі свт. Миколая Чудотворця (м. Барі, Італія)

Терновий Вінець Спасителя (м. Париж,Франція) 

Чесна глава рівноап. цариці Єлени 
(м. Трір, ФРН) 
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Свято Різдва Христового 
несе у душі віруючих надію 
та спокій. Дванадцять днів 
після великого празнику 
називають Святками, тобто 
святими днями, освячени-
ми приходом у світ Спаси-
теля. У ці дні люди коляду-
ють, а також згадують про 
бідних, хворих, про тих, 
хто потребує допомоги. 

Празник Різдва Христового можна справед-
ливо назвати святом дітей. Але, на жаль, не всі 
діти можуть повністю втішатися різдвяними 
святами. Оглянувшись навкруги, ми побачи-

мо сиріт, дітей, 
яких залишили 
батьки, тих, хто 
прагне ласки та 
співчуття. Усе, 
що для них по-
трібно – подару-
вати тепло свого 
серця, тихо і лас-
каво розповісти 
про празник, на-

годувати чи одягнути. Поїздка Владики зі сво-
їми супутниками, соратниками у Буківській 
будинок-інтернат, де гості намагались подару-
вати дітям радість про народженого Спасителя, 
свою увагу та турботу, стала приводом ще раз 
осмислити цю проблему і сприяла прийняттю 
рішення щодо організації у Львівській єпархії 
системної роботи з дітьми у подібних закладах 
у Львівській області. Загалом в інтернаті 70 ви-
хованок-діток, адже дітками вони залишаються 
навіть тоді, коли переходять 35-річний рубіж. 
Через просте й безпосереднє світосприйняття 
більшість із них не виходить за межі дитячої 
свідомості. 

Зустріч з гостями відбулася в церкві на тери-
торії інтернату. В одну мить серця всіх злились 

у колядках, прославляючи 
новонароджене Богоне-
мовля. Дівчатка дивували 
гостей, наспівуючи цікаві 
різдвяні піснеспіви. 

У різдвяний час у каз-
ку, у щасливе завтра вірить 
кожна дитина, а діти-сиро-
ти, діти з вадами розвитку 
– особливо. Солодкі гос-
тинці, які роздавав Влади-

ка Августин принесли діткам радість і відчуття 
чуда, яке залишиться у серцях назавжди, про 
що й свідчила щира посмішка вихованок. Ін-
тернату також передано іграшки та туалетні за-

соби, які були зібрані під час благодійної акції 
“Зігрій теплом свого серця”.

Опісля гості провідали прикутих до постелі 
діток. Владика Августин благословив їх, про-
стягнувши кожному руку, адже серед них були 
й такі, що не розмовляють. Вони через свої на-
повнені радості очі проповідували про любов, 
про таке неземне щастя, яке нашим людським 
розумом збагнути неможливо.

Звертаючись до працівників інтернату, Вла-
дика наголосив на великому подвигу саме ми-
лосердного служіння ближньому. “Лише серце 
сповнене невмирущою любов’ю, здатне відда-
вати її дітям, захоплюючи в полон жертовності 
і віри”.

Прес-служба Духовно-просвітнього центру

 Справи милосердя

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА… 
11 січня 2012 року, у день пам’яті Вифлиємських младенців, архієпископ Львівський і Га-

лицький Августин відвідав Буківський будинок-інтернат для дітей з вадами розвитку, що 
знаходиться у Старосамбірському районі Львівської області. В поїздці Владику супроводжу-
вали голова відділу благодійності та соціального служіння прот. Богдан Білас, благочинний 
Мостиського округу прот. Миколай Петрущак, керівник Духовно-просвітницького центру на 
честь святих праведних Богоотців Йоакима і Анни Руслан (Михайло) Коник.
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 Відроджуючи давню традицію

ДОБРОЧИННИЙ ЯРМАРОК – 
В ДОПОМОГУ НУЖДЕННИМ!

З 31 грудня 2011року до 6 січня 
2012 року при Свято-Троїцькому 
храмі у м. Львові проходила добро-
чинна виставка-ярмарок до свята 
Різдва Христового.

Парафіяни храму, відроджуючи 
давню традицію, принесли на ви-
ставку ікони, книжки, одяг, предмети 
домашнього побуту, дитячі іграшки 
і, навіть, банки з домашньою кон-
сервацією, – все те, що може стати 
подарунком у новорічні та різдвяні 
дні. Організатори ярмарку оцінили 

Äèòÿ÷à 
 ñòîð³íêà

На “ярмаркові” гроші також були придбані со-
лодкі подарунки для вихованців притулку Львів-
ської Обласної Держадміністрації, що розташова-
ний на вул. Левандівській 17в. З 22-х мешканців 
закладу 15 – ще не досягли й віку 10 років. Щоб 
потішити солодощами своїх одноліток і привітати 
їх з Різдвом Христовим заклад відвідав дитячий хор 
Свято-Троїцької парафії. Юні хористи, розчулені 
виглядом знедолених дітей, старанно виконали для 
вихованців притулку різдвяні колядки, розповіли ві-
рші. Потім настоятель Свято-Троїцької парафії про-
тоієрей Володимир Шарабура звернувся до дітей з 
повчальним словом та разом зі своїми помічника-

принесені речі та виставили їх на продаж. Парафіяни 
та гості з радістю відвідали ярмарок, де придбали для 
себе цікаві та корисні речі за невисокою ціною.

Кошти, зібрані під час ярмарку, були використані для 
допомоги нужденним. Працівники відділу тюремного 
служіння Львівської єпархії, виконуючи наказ Спасите-
ля пам’ятати про ув’язнених (Мф. 25, 31-46), надали до-
помогу в’язням виправних колоній № 30 та № 48. 

ми роздав їм солодкі гостинці. Вихованці щиро по-
дякували гостям і показали їм привітання до свята 
Різдва Христового, яке підготували з допомогою 
своїх вихователів. 

Організатори виставки-ярмарку вдячні Богу за до-
брі плоди, які вона принесла, і готові поділитися своїм 
досвідом з усіма, хто хоче наслідувати їх приклад.

Диякон Максим Тиртишний

 Свято для наймолодших

АРХІЄРЕЙСЬКА ЯЛИНКА
9 січня 2012 року у Палаці культури залізничників відбулось свято “Архієрейської Ялинки”. Цей урочистий, 

улюблений і очікуваний для малюків, захід вже традиційно організовує відділ благодійності і соціального служіння 
Львівської єпархії Української Православної Церкви. Також традиційно у підготовці святкового концерту найбільш 
активну участь брали вихованці недільних шкіл Свято-Троїцької та Свято-Георгіївської парафій міста Львова.
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На святі були присутні Високопреосвященніший 
архієпископ Августин, голова відділу благодійності 
і соціального служіння Львівської єпархії протоіє-
рей Богдан Білас, настоятель Свято-Троїцької пара-
фії протоієрей Володимир Шарабура.

Перед початком святкового концерту, на протязі 
двох годин діти мали змогу взяти участь у різнома-
нітних конкурсах,– виготовленні різдвяної листів-
ки, складанні зображення храму з мозаїки (пазли), 
вікторинах, загадках, змаганні у збиванні кеглів,– 
все це відбувалося у фойє Палацу. А під яскраво 
прикрашеною ялинкою відбувся конкурс співу і 

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

декламації. За участь в конкурсах діти отримували 
жетони-посмішки, які потім обмінювали на святко-
ві сувеніри. Жваві ігри та атракціони припали до 
душі малечі.

О 14:00 зі співу тропаря Різдву Христовому роз-
почався концерт. Першим виступив хореографічний 
колектив “Гармонія”, під керівництвом Ніки Акі-
мової, який вже другий рік поспіль тішить глядачів 
своєю майстерністю. Потім учні недільної школи 
і дитячий хор Свято-Троїцької парафії показали 
різдвяну казку. На завершення пролунали святкові 
колядки у виконанні молодіжного хору Свято-Геор-
гіївської парафії. 

Архієпископ Августин привітав учасників і гос-
тей концерту з Різдвом Христовим, подякував ор-
ганізаторам заходу. У своєму пастирському слові 
Владика наголосив на необхідності не лише вихо-
вання у дітей чемності, ввічливості, акуратності, 
старанності, обов’язковості, але й щирого відверто-
го ставлення до батьків, священиків і вчителів.

Радісні посмішки малюків на спільному фото 
будуть довго нагадувати про свято. Отримавши гос-
тинці, задоволені діти вирушили по домівках.

Диякон Максим Тиртишний 
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