
Возлюблені у Господі всечесні отці,
дорогі брати і сестри!

Христос воскрес!
Святкуємо нині найбільший з празників, тор-

жествуємо найпрекрасніше торжество. Пресвітла 
пасхальна радість огортає нас, зігріває, надихає на 
життя в добрі й любові. 

Христос воскрес! Возсіяла Істина від землі (Пс. 
84, 12), куди низвели Її людські неправди і правед-
ний суд Божий.

Камінь, хоч був і ве7лb3й pЫло5 (Мк. 16, 4), не пе-
регородив Джерело життя, сторóжа не втримала в 
лабетах смерті Лева від коліна Іуди (Апок. 5, 5; Ка-
нон Пасхи, п. 9, приспів).  І Гріб, в якому зовсім 
недавно поховали Надію всього творіння (Рим. 8, 
19), тепер порожній. Ангел, небесний Вісник, си-
дячи у Гробі, немовби карбує на ньому слова, які 
відтепер стануть спільним написом на могилах усіх 
смертних: ГдЪ ти5% сме7рте% жа7ло? ГдЪ ти5% а8де% 

побЬда? (1 Кор. 15, 55). Одна мить змінила Всесвіт: 
Ні7ы7нЫ всz9 и6спо7лнишасz свЬта% нбёо же и6 землz5 
и6 преиспw7днzz# да пра7зднуетъ e6бw всz5 тва7рь 
воста7нb3е хрCто7во% въ не7мже e6твержда7етсz (Ка-
нон Пасхи, п. 3).

Справді, хіба можна впізнати ад, який досі три-
мав у кайданах рабів прокляття, а сьогодні віддає 
синів свободи? А чи земля це, де Божество сяє над-
небесною славою? А небо, де оселяються земно-
родні і царює людськість, хіба схоже на себе? Не-
збагненний, воістину, перехід від абсолютної руїни 
до повноти досконалості, від найглибшого страж-
дання до найвищого блаженства, від пекла до неба, 
від людини до Бога… Пасха велія!

Славне Воскресення Господа нашого Іісуса 
Христа – справді вселенське свято, бо, за словами 
Апостола, на Голгофі з Богом примирене все: і не-
бесне, і земне – весь світ (Кол. 1, 20). Це – чудо не-
збагненної любові Воскреслого Спасителя, Який 

А СВІТЛО У ТЄМРЯВІ СВІТИТЬ, І ТЄМРЯВА НЄ ПОГЛИНУЛА ЙОГО (ІН.1,5) 
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переміг смерть хресним подвигом: на7сїъ ра7ди человІЫ9къ% и6 на7шегw ра7ди спёсе7нb3z (Символ віри) смирив 
Себе аж до Хресної смерті й дарував нам Пасху нову – таїнственний перехід від смерті до життя, від пітьми 
до світла, від землі до вічного Царства Божого. Ми отримали для спасення все, нам залишається тільки 
прийняти Чашу спасення. Але (чого хай не буде!) якщо ми не приймемо Волі Божої, занехаємо молитву, не 
дбатимемо про невтомне і повсякчасне зближення з Христом, не захочемо і краплини скуштувати від гіркої 
Чаші Іісусової, то вселенський мир – дар Божий (Ін,14, 27) – нас омине. Шлях спасення справді вузький і 
тернистий, і з жалем бачимо, як багато-хто покидає його, прагнучи земної слави, влади, багатства і марних 
утіх. Свята Церква попереджає, що така дорога веде людину у безвихідь і ніколи не дасть їй щастя.

Погляньмо навколо: весна буяє, все квітне, оновлюється земля, всz7коеє діыха7нb3е (Пс. 150, 6), співає 
хвалу Воскреслому Христу, а сухі дерева й обламані віти своєю наготою і мертвістю псують красу при-
роди. Так і грішні душі недбальців, наче неживі дерева, залишаться мертвими, коли все оновиться: не 
воскре7снутїъ нечести7вb3и на су7дъ% ниже5 грЬшницы въ совЬтъ пра7ведныхъ (Пс. 1, 5).

Тож, зігріті благодаттю Божою, сповнені неземної пасхальної радості, будемо приносити Господеві на-
лежні духовні плоди, не ухилятимемося і від своєї Голгофи – єдиного шляху до Небесної слави. Пам’ятаймо, 
що тріумф Воскресення тільки розпочався видимо на землі, а вповні звершиться на Небі. Як Старозавітна 
Пасха виходу з Єгипту, звільнення від рабства була прообразом Пасхи Христової, так й остання є для нас 
новим пророцтвом та очікуванням переможної Пасхи входу, Пасхи цілковитої, вічної: o па7сха ве7лb3z и6 
сщёе7ннЫІйшаz% хрте5! Io му7дросте% и6 сло7ве бжёb3й% и6 си7ло! подава7й на7мъї и8стЫІе тебе5 причаща7тисz% въї 
невечернІЫмъї дни5 црCтвb3z твоегw5 (Канон Пасхи, п. 9)&

Воістину воскрес Христос !
 Смиренний † Августин,     Смиренний † Філарет,
 з ласки Божої       з ласки Божої
 архієпископ Львівський і Галицький    єпископ Дрогобицький
Пасха Христова 2011 р., м. Львів

Цього року Православна Церква святкувала 
Світле Христове Воскресення 24 квітня.

Напередодні, 23 квітня, розпочалось читання 
книги Діянь святих апостолів. Архієпископ Ав-
густин звершив полуношницю, під час якої Свя-
ту Плащаницю перенесли у вівтар і розмістили 
на Престолі.

Опівночі архієпископ Львівський і Галиць-
кий Августин, єпископ Дрогобицький Філарет і 
духовенство тричі обійшли свято-Георгіївський 
храм хресним ходом з тихим співом “Воскресе-
ние Твоє, Христе Спасе,…” і почалася пасхаль-

	Про піст

ПАСХА ГОСПОДНЯ НАМ ДНЕСЬ ВОССІЯ!
на утреня. Багато сотень вірян взяло участь у 
святковому богослужінні, молилися і в храмі і 
на церковному подвір'ї. 

Під час утрені у свято-Георгіївську церкву 
привезли благодатний вогонь з Храму Воскре-
сення Христового у Єрусалимі. З міста Києва 
благодатний вогонь був доставлений у м. Іва-
но-Франківськ, звідки автотранспортом його 
привіз у Львів священик Василій Марунчак. 
Архієпископ Августин та єпископ Філарет у су-
проводі духовенства зі співом пасхального тро-
паря “Христос Воскресе!” вийшли на церковне 
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подвір’я зустріти благодатний вогонь. За бла-
гословенням архієпископа Августина у храмі 
були погашені лампади, а потім Владика запа-
лив лампаду на Престолі, від якої були затеплені 
усі лампади в храмі. Іподиякон поніс через храм 
підсвічник, на якому горіла велика свічка з бла-
годатним вогнем. Люди підносили до нього свої 
свічки, і невдовзі свято-Георгіївська церква упо-
дібнилась Єрусалимському Храму Воскресін-
ня, звідки цей дорогоцінний дар благості Божої 
прибув. Владика Августин звернувся до вірян 
зі словами: “Подякуємо Господу зате, що Він 
сподобив нас оновити вогонь 
у нашому храмі. Ті, хто за-
теплив свічечку, тримайте її, 
щоб відчути причетність до 
великоднього дива”.

На приїзд делегації з бла-
годатним вогнем очікували 
представники парафій Львів-
ської єпархії, вони одразу 
повезли затеплені ним сві-
тильники додому, а у решту 
парафій і у Львівський жіно-
чий свято-Преображенський 
монастир благодатний вогонь 
був доставлений пізніше.

На Божественній літургії 
білий колір облачення свя-
щеннослужителі поміняли на 
червоний – колір перемоги.

За традицією, одним з центральних місць 
пасхального богослужіння є читання першої 
глави Євангелія від Іоанна на різних мовах. Цьо-
го року у свято-Георгіївському храмі Пасхальне 
Євангеліє читалося на 19-ти мовах: церковно-
слов’янській, грецькій, латині, єврейській, арій-
ській, грузинській, російський, польській, укра-
їнській, білоруській, сербській, болгарській, 
румунській, латиській, англійській, німецькій, 
французькій, італійській та іспанській. Єван-
геліє на російській і румунській мові прочитав 
Генеральний Консул Російської Федерації Ас-

тахов О.Ю., який у супроводі 
аташе Манько С. С. і секрета-
ря-референта Аверьянова М. 
Л. взяли участь у святковому 
богослужінні. Читання Єван-
гелія українською мовою 
супроводжувалося сурдопе-
рекладом, тобто, використан-
ням спеціальної мови жестів 
для глухонімих. 

Після закінчення святкової 
Літургії архієпископ Авгус-
тин звершив чин освячення 
артосів, один з яких був ви-
ставлений для того, щоб вірні 
могли прикластися до святого 
хліба. Тим часом владика Ав-
густин освятив пасхальні ку-
личі та паски вірян.
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СВЯТкОВА ЛІТУРГІЯ  
У СВЯТО-ТРОїцЬкІЙ ПАРАфІї

У понеділок Світлої седмиці, 25.04.11р., архієпископ Львів-
ський і Галицький Августин звершив святкову Божественну 
літургію у свято-Троїцькому храмі у м. Львові. Владику тепло 
зустрів з хрестом настоятель – митрофорний протоієрей Воло-
димир Шарабура і радісно вітали парафіяни. Владика Августин 
приклався до ікони Воскресіння Христового, а також до арто-
са. На святкові Літургії архієпископу Августину співслужило 
духовенство парафії. Після читання Євангелія Владика зачитав 
вірянам пасхальне привітання Блаженнішого Митрополита Ки-
ївського і всієї України Володимира.

Владика Августин привітав двох старанних працівниць 
на ниві Божій – парафіянок Дунаєву І.О. з нещодавнім Днем 
народження і Коренєву К.К. та вручив їм подарунки.

Так привітав Пресвяту Діву Архангел Гавриїл, спо-
віщаючи Її про народження від Неї Сина Божого … 
Так треба і нам нині Богородицю величати, але разом 
з тим і пам’ятати, що сказав Господь через пророка 
Свого: “несть радуватися нечестивим” (Ісайя, 48, 22; 
5821). Від таких людей віддаляється Бог, а без Нього 
немає правдивої радості. Хто не помічав, як блакитне 
небо відбивається в чистій, прозорій воді, і як в чистих 
водяних струмочках грає проміння сонця. Але нічого 
подібного неможна бачити на воді брудній, заболоче-

СЛОВО НА БЛАГОВІщЕННЯ  
ПРЕСВЯТОї БОГОРОДИцІ

(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)
“Радуйся Благодатная” (Лк. І, 28)

ній намулом. Такі втіхи віри наповнюють тільки чисті 
душі і промені від Сонця Христа оживляють священ-
ною радістю тільки віруючі серця, а непорочність є 
умовою правдивої радості. І мало того, бо “коли ми, 
– поучає нас св. Іоанн Золотоустий, – окріпнемо в чес-
нотах, то вже ніщо нас не буде засмучувати”.

При такому влаштуванні душі, коли вона не журить-
ся речами світу, а тільки одними гріхами, мало торка-
ються її життєві невдачі, втрати, вороги, нещастя і навіть 
сама смерть. “Бог дав, Бог і взяв” (Іов І, 21), мудрствує 

	Із духовних 
джерел

Продовжуємо знайомити читачів із духовною спадщиною митро-
полита Волинського і Житомирського, Екзарха всієї України Алексія 
(Громадського, +1943). Проповіді владики Алексія не втратили своєї 
актуальності для пастирів та вірних Православної Церкви і в наш 
час. Сподіваємось, що вони принесуть чималу духовну користь чита-
чам та сриятимуть їх утвердженню у Святій Православній вірі.

Митрополит Алексій (Громадський)
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вона разом зі 
ст арозапов іт -
ним мудрецем-
страждальцем. 
І то тим більше, 
що і в нещастях 
не залишає нас 
Богородиця, що 
і в бідах Вона 
нам помічниця, 
і в самій смерті 
– втіха. Від бага-
тьох наших грі-
хів немічні тіло 
і душа наші і усі 
ми перебуваємо в 
скорботах і неду-
гах, після котрих 
прийде смерть, і 

як же втішно нам і серед нещастя, і перед лицем смерті 
звертатись щиро до Владичиці світу хоч і нині, в день 
великого Її свята: “радуйся, помоче тих, які вірно мо-
ляться Тобі; радуйся яко Тобою мертві оживають, німі 
починають говорити, прокажені очищаються, недуги 
відганяються; радуйся, мосте, воістину, що преводить 
усіх від смерті до життя…”.

Так … від смерті до життя вічного, бо Вона – Вла-
дичиця світу є нашою надією і на майбутнє життя. 
Вона рятує людей, спричинюється до прощення гріхів 
людських, уясняє душам образ воскресіння і благ ві-
чних, готує для душ вічне пристанище, і благає за всіх 
Суддю Праведного – Сина Свого Возлюбленного. А 
тому не боїться християнин і невідомості долі вічно-
го життя і радісно величає сьогодні початок і надію 
майбутнього життя й благ вічних: “радуйся, людей 
спасіння; радуйся многих гріхів всепрощення; радуй-

ся, надіє благ вічних; радуйся, бо пристанище душам 
готуєш; радуйся, Судді Праведного благання!”.

Радість, якою вітаємо нині Приснодіву була при-
готована для Неї насамперед Її чеснотами, а увінчана 
вселенням в Неї Христа Бога нашого. Отже, зрозумій-
мо з цього, де джерело правдивої і міцної радості, якої 
багато душ шукають ціле життя і рідко знаходять.

Подбаймо ж про свої власні чесноти, і тоді увінчає 
нас Господь радістю в Бозі – Подателеві благ дочас-
них і вічних. Хто відданий земним радощам, нехай 
подбає про радість у Бозі, щоб хоч під кінець життя 
не бути безутішним. Хто має свого ідола в скарбах 
земних, нехай пам’ятає , що тільки в Богові правдива 
радість і скарб…

Усі ми, покликані у Христі до успадкування благ 
вічних, повинні завжди шукати цієї благодатної ра-
дості, якою вітаємо нині Матір Божу, щоби ревно 
прагнути до своєї справжньої батьківщини. А маючи 
в душі цю благодатну радість, можемо бути певними, 
що Христос Спаситель по молитвах Пречистої Своєї 
Матері сподобить нас бути причетними до звершеної 
в Ньому радості у вічності без кінця…

Твердо віримо, що прийде той час, коли повне число 
спасенних збереться в оселях небесних і буде прослав-
ляти Триєдиного Бога “глаголами неізреченними”. По-
чатком цього прославлення буде, як наша “взбранная 
Воєвода”, – Пресвята Богородиця. Але і Їй похвальну 
принесуть тоді усі роди спасенних: патріархи, проро-
ки, апостоли, мученики святителі, преподобні і усяка 
душа спасенна. Усі будуть насолоджуватися тим, чого 
раніше око не бачило, вухо не чуло, і що на серці людям 
не могло і уявитися, усі будуть бачити, що все це від-
крив Син Приснодіви Христос Бог, і усі вічно будуть 
звертатися до Благодатної Виновниці вічної радості з 
нескінченним, вічним: “Радуйся, радуйся Благодатная, 
радуйся усіх родів веселіє!..” Амінь.

У свято-Георгіївській церкві у м. Львові, як і у кожній 
православній церкві, на Царських вратах є ікона Благо-
віщення. Пречиста Діва Марія збентежено слухає по-
сланця Божого Архангела Гавриїла, а той заспокоює її 
жестом і самим нахилом голови. “Зачаття Христа”, “Бла-
говіщення про Христа”, “Початок спокутування” – так 
називалося це свято у християн у давні часи: у IV сто-
літті воно було першим серед свят, а у VII столітті після 
Різдва Христового йому було назавжди присвоєно назву 
“Благовіщення Пресвятої Богородиці”.

У величне Богородичне свято Благовіщення Боже-
ственна Любов призвала у цей світ того, кому судилося 
стати архієпископом Львівським і Галицьким Августи-
ном. І ось вже дев’ятнадцятий рік поспіль вірні Львів-
ської єпархії цього дня вітають свого любимого і шано-
ваного архіпастиря з Днем народження.

Цього року святкову Божественну літургію Високо-
преосвященніший архієпископ Августин звершував у 
співслужінні з Високопреосвященнішим митрополитом 
Ванським і Багдатським Антонієм (Булухія) (Грузинська 
Православна Церква) і духовенством Львівської єпархії. 

За богослужінням також молилися Генеральний Кон-
сул Російської Федерації у Львові О.Ю. Астахов та ата-
ше С.С. Манько. 

Після богослужіння Владика приймав вітання з 
Днем народження від представників влади, духовенства, 
Збройних Сил, правоохоронних органів, управління 

ПОДВІЙНЄ СВЯТО У ЛЬВІВСЬкІЙ ЄПАРХІї
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Державного Департаменту з питань виконання покарань 
у Львівській області, дипломатичних представництв, 
громадських організацій та мирян єпархії. 

Секретар Львівської єпархії протоієрей Богдан Білас 
привітав архієпископа Августина від імені духовенства 
єпархії і працівників єпархіального управління.

Найбільше розчулило Владику привітання учнів не-
дільних шкіл свято-Георгіївської парафії, яке вони скла-
ли у віршованих рядках.

Земля святкує Благовіщення
І ми прийшли Вас привітати.
В цей день, як сонячне проміння,

До Вас вітань летить багато.
Прийміть, наш дорогий Владико,
Частинку нашого тепла.
Нехай Господь Вам помагає,
В служінні, в справах і трудах,
І весь ваш шлях благословляє
На многі благії літа!
Проте, це були не єдині вірші. Поетичне привітання 

архієпископу Августину виголосила також знана Львів-
ська поетеса і громадський діяч, проректор Малої Ака-
демії Літератури і Журналістики (МАЛіЖу), осередок 
якого нещодавно був створений у Львівській єпархії – 
Ангеліна Оборіна.

Привітати владику Августина прийшли члени гро-
мади нечуючих на честь святителя Філарета Митропо-
лита Київського разом із своїми опікунами священиком 
Назарієм Швецем і дияконом Володимиром Каплуном. 
Вітаючи з Днем народження, гості дякували Владиці за 
постійну турботу і увагу до потреб громади. Маленький 
гість Сашко подарував владиці Августину кристал солі з 
соляної шахти, куди хлопчик їздив на лікування за благо-
словенням Владики. У відповідь архіпастир подарував 
хлопчику сувенірного пінгвіна, якого Владика привіз із 
нещодавньої поїздки до Антарктиди. Гості уважно ви-
слухали розповідь архієпископа Августина про півден-
ний полюс і про те, як була освячена каплиця на україн-
ській станції “Академік Вернадський”.

Прес-служба Львівської єпархії

ЗРЕАЛІЗОВАНІ МРІЇ
Скажіть, де є частка землі чи мала, чи велика,
Щоб там не бував Августин  – наш владика?
Йому не страшні ні морози, жара, суховії:
Дозволив сам Бог йому здійснити мрії.
І знову дорога, промінням обвита,
З благословення Блаженнійшого Митрополита.
І знову владика, і дух його хвацький:
Антарктика, Станція “Академік Вернадський”.
Літак, Аргентина, корабель, крок ногами –
Захриплими полюс стріча голосами.
А вітер в обійми ховає несміло,
Щаслива дорога – сім футів під кілем.
Та краще згадати полярникам Швейка,
Ніж грізну протоку під назвою Дрейка.
Дорога ніколи така й не присниться,
Де з Божої волі капличка святиться.
Де перший із перших прибув наш владика.
Для Станції честь це була завелика.
Освячене місце і все, як годиться.
Нехай православна існує каплиця.
І острів Галіндез вогнями засяє,
Хай Бог милосердя усім посилає.
А серце владиці не дасть ще спокою:
І танк, і літак, і машина стрілою.
І день свій заповнює завжди до краю.
А нині є дата – я щиро вітаю.
У день цей злилися владиці два свята –
Хай в поміч йому сам Господь, покровитель 
і Божая Мати!
Ангеліна Оборіна, поетеса, 
проректор МАЛіЖ, місіонерка. 
м. Львів, 07.04. 20011р

ПРАВОСЛАВНА 
кАПЛиЦя  

В АНтАРктиЦІ
16 березня 2011 року у м. Києві відбулася церемо-

нія проводів на наукову вахту XVI Української антарк-
тичної експедиції у складі 11 полярників під голову-
ванням геофізика-сейсмолога Євгенія Карягіна. 

Однією з особливістей цьогорічної експедиції було 
те, що зусиллями України, Росії та Білорусі на станції 
“Академік Вернадський” мала бути зведена православ-

	Антарктична експедиція
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на каплиця. За дорученням Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України 
Володимира на станцію разом з полярни-
ками вирушив архієпископ Львівський і 
Галицький Августин, щоб освятити міс-
це для каплиці. Під час проводів владика 
Августин прочитав напутню молитву, а 
також освятив ікону Миколи Чудотворця 
– покровителя мандрівників та мореплав-
ців, яка була написана спеціально для 
каплиці в Антарктиді. Ікону полярникам 
передала міська влада Кривого Рогу.

******
4 квітня 2011 року учасники XVI Української антарктичної експедиції і сезонного наукового загону повер-

нулися на рідну землю.
Разом із ними повернувся архієпископ Львівський і Галицький Августин, який брав безпосередню участь у 

спорудженні та освяченні каплички на честь святого рівноапостольного князя Володимира.
Прес-служба Львівської єпархії

ОСВячЕННя ПАСхАЛьНих кУЛичІВ 
ВІйСькОВОСЛУЖбОВЦяМ

	Прес-служба Львівської єпархії

23 квітня цього року, передодні Великодня, особовий склад аеромобільного окремого полку було ви-
шикувано на плацу. Перед військовослужбовцями накрили столи з пасхальними куличами, яйцями, мас-
лом, яки голова відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України 
Львівської єпархії священик Василій Марунчак освятив та окропив святою водою. Також він привітав осо-
бовий склад полку та побажав всім міцного здоров’я. 

тРАДиЦІйНІ ПАСхАЛьНІ ВІДВІДиНи 
ВиПРАВНих УСтАНОВ

За тиждень до свята Воскре-
сіння Христового у свято-Геор-
гіївському та свято-Троїцькому 
храмах м. Львова було оголо-
шено про те, що на Великдень 
наші парафіяни на чолі з архі-
єпископом Августином будуть 
відвідувати виправні установи. 

У Велику Суботу, відколи 
починається освячення куличів і пасок, служителі 
церкви починають збирати пожертви для будинку 
перестарілих, нужденних та засуджених. Парафія-
ни залюбки кладуть у величезні кошики освячені 
яєчка і пасочки, вони тішаться, що мають можли-
вість долучитися до такої потрібної справи і вико-
нати заповідь Спасителя: “в темниці був і ви при-
йшли до Мене” (Мф. 25, 36). 

Якщо зазвичай Львівська єпархія  допомагала 
лише двом установам, то цього року з проханням 
про допомогу святковими гостинцями до нас звер-
нулась адміністрація слідчого ізолятора.

З наближенням вечора до церкви під’їжджають 
автомобілі від установ з великими коробками для 
гостинців. Відповідав за надання смачної допомо-
ги катехизатор Бойко О.І., який уже понад 15 років 
відвідує виправні установи міста з місіонерською 
метою.

У неділю рано, 24.04.11р., архієпископ Авгус-
тин після нічної Божественної Літургії у супро-
воді голови тюремного відділу Львівської єпархії 
митрофорного протоієрея Володимира Шарабури, 
священика Сергія Резнікова, членів архієрейсько-
го хору, катехизатора Бойка О.І. та помічника з тю-
ремного служіння Костенко О.М. прибули у ВК-30. 
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Гостей зустрічав заступник начальника установи 
майор внутрішньої служби Віблий Р.В. Цього року 
на пасхальний молебень прийшло несподівано ба-
гато засуджених. Владика благословив присутніх, 
привітав їх з світлим Христовим Воскресінням, 
звершив святковий молебень і освятив пасхальні 
кошики засуджених. Староста церковної громади 
на честь Почаївської ікони Божої Матері Олек-
сандр Романов у відповідь також привітав гостей 
з Великоднем. 

Звідти владика Августин з супроводжуючими 
особами вирушив у ВК-48. Зустрічав довгоочі-

куваних гостей заступник начальника установи з 
соціально-виховної та психологічної роботи під-
полковник внутрішньої служби Гром В.М. Тут 
також архієпископ Августин звершив пасхальний 
молебень, освятив пасочки засудженим і привітав 
їх з найбільшим християнським святом – Пасхою. 
Засуджені подарували гостям ікони у кіотах, які 
виготовили у тюремній майстерні. 

Після завершення спілкування із засудженими, 
гості мали зустріч з начальником ВК-48 підполков-
ником внутрішньої служби Шведом М.Я. 

Прес-служба Львівської єпархії

З апостольських часів урочисте святкування хрис-
тиянської Пасхи, подібно до старозавітньої продовжу-
ється цілу седмицю. За 66-м правилом VI Вселенського 
Собору, “від святого дня Воскресіння Христа Бога на-
шого до неділі Нової (тобто до Фоминої неділі) усі дні 
седмиці вірні повинні у святих церквах співати псалми 
і пісні духовні, радіючи у Христі, і читати Святе Пись-
мо і насолоджуватись Святими Таїнами. Бо таким чи-
ном з Христом разом воскреснемо і вознесемося”.

Богослужіння протягом усієї Світлої седмиці 
майже не відрізняються одне від одного, лише вно-
сяться деякі зміни. Існує давній звичай, що зберіга-
ється і сьогодні благочестивими мирянами – упро-
довж усієї Світлої Седмиці не пропускати жодного 
церковного богослужіння.

В ці пасхальні дні після Літургії при урочис-
тому дзвонінні відбуваються хресні ходи навколо 
церкви, в яких носять Хрест Христовий. Цим вірні 
виражають свою радість і торжество про перемогу 
Іісуса Христа над смертю і пеклом.

Увесь Світлий пасхальний тиждень дзвонять в 
усі дзвони.

Починаючи з першого дня Пасхи і до вечірні 
празника Святої Тройці колінопреклонінь і земних 
поклонів не роблять.

Пасхальні піснеспіви співають у церкві до свята 
Вознесіння Господня, що святкується на сороковий 
день після першого дня Пасхи.

У сам день Пасхи ми чуємо за богослужінням 
відомі кожному християнину слова, з  яких почина-
ється перша глава Євангелія від Іоанна: “Споконві-
ку було Слово, ... і Слово стало плоттю, і вселилося 
між нас, повне благодаті й істини; і ми бачили славу 
Його...” (Іоан. 1, 1-14) І у наступні дні пасхальної 
седмиці Церква пропонує нам щедру духовну по-
живу, утверджуючи нас  у основних поняттях хрис-
тиянського духовного життя.

У понеділок Світлої седмиці ми приходимо у 
церкву і чуємо слова з Євангелія: “Бога ніхто не ба-
чив ніколи” (Іоан. 1, 18) Чим не відповідь атеїста-
ми, які стверджують, що Бога нема лише тому, що 
Його ніхто ніколи не бачив? Лише “Єдинородний 
Син, Котрий в лоні Отця, Він явив” (Іоан.1,18) усім 
Бога, бо став Людиною, будучи Богом, і при цьому 
жив серед нас.

Настає Світлий Вівторок, і перед нами постає 
картина душевного збентеження Апостолів після 
Хресної смерті Іісуса. Втративши колишню віру, 
двоє з них ідуть з Єрусалиму у розташоване не-
подалік селище Еммаус, обговорюючи чутки про 
Воскресіння Христове, в яке вони не можуть по-
вірити... І Сам Христос, Якого попервах вони не 
впізнали, з’являється на їхньому шляху і укріплює 
апостолів у вірі.

У Середу ми дізнаємося про навернення до 
Христа перших Його послідовників. Це не те по-

	Світла Седмиця

СВЯТкУЄМО ПАСХУ!
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кликання Петра, Андрія, Іакова та Іоанна, про яке 
нього оповідають євангелісти Матфій і Лука. Ми 
чуємо розповідь євангеліста Іоанна про його першу 
зустріч з Христом, яка сталася задовго до його по-
кликання до апостольства. 

Та навіщо все це? Чому потрібно бути Христо-
вим учнем, чому ми віримо у Воскресіння Христо-
ве, для чого Христос мешкав серед нас? Він Сам 
відповідає на ці запитання у розмові з Никодимом, 
про яку ми чуємо у Світлий Четвер: “Треба вам ро-
дитися звище... Хто не народиться від води і Духа, 
не може увійти в Царство Боже... Народжене від 
плоті є плоть, а народжене від Духа є Дух” (Іоан.3,  
7, 5, 6).

Проте, плоть прагне одного, а дух – іншого. В 
цьому ми ще раз переконуємося на прикладі ви-
гнання Іісусом Христом тих, хто торгують з храму, 

про що розповідається в євангельському читанні у 
Світлу п’ятницю.

І, нарешті, настає субота – останній день Світ-
лої седмиці. Цього дня ми отримуємо в Церкві час-
тинку артоса – освяченого Пасхальної ночі хліба, 
що усі ці дні зберігався у храмі біля самого вівтаря. 
Артос, як і просфору, зберігають у святому куточку 
біля ікон та вживають в особливих випадках і за-
вжди зі словами: “Христос воскрес!” Також чуємо 
слова Іоанна Хрестителя про те, що Христу, про 
Якого Іоанн засвідчив, слід зростати тобто набу-
вати все нових і нових учнів, а йому Іоанну, слід 
маліти, тобто відійти в сторону. Так і нам потрібно 
вміти відійти вбік, не намагаючись замінити чи до-
повнити Його собою для тих, хто увірував чи укрі-
пився у вірі в Нього, за нашим словом.

Підготувала Ганна Шевченко

ПРО ДВОХ ЄВАНГЕЛЬСЬкИХ ЛАзАРІВ
У всіх Євангельських притчах зустрічається тіль-

ки одне власне ім'я – в притчі про Багатія та Лазаря 
(Лк. 16, 19-31). Чому тільки цей жебрак Лазар назва-
ний Господом на ім'я? Очевидно, Божественний Учи-
тель хотів, щоб Його послідовники добре запам'ятали 
земний та потойбічний жереб бідного Лазаря. 

Іоанн Богослов, оповідає про реальну подію, в 
якій  згадується ім'я іншого Лазаря (Ін. 11, 1-46). Тут 
Лазар, відомий усім іудеям приятель Христа, який 

на очах у великої юрби народу, воскрес із мертвих, 
пробувши чотири дні бездиханним смердючим тру-
пом. Христос обрав непокірних іудеїв очевидцями 
дива. Для того Він зволікав два дні, щоб ті хто спо-
вивали мерця переконалися в його смерті та тлінні. 
Для того всезнаючий Господь питав, де поклали Ла-
заря, щоб ті, хто поховали Лазаря привели Його до 
місця поховання та самі стали свідками дива. Для 
того всемогутній Христос, який обіцяв віруючим 
владу переставляти гори (Мф. 17:20), не захотів 
відвалити гробовий камінь, щоб ті, хто відкидати-
муть його відчули сморід мерця. Для того Христос 
наказав розв'язати воскреслого, щоб, доторкаючись 
до Лазаря, іудеї переконалися, що це не примара, 
а саме той, кого вони самі сповивали. Христос во-
скрешає Лазаря. Мета дива – віра учнів (11, 15), а 
потім і народу, присутнього при звершенні дива. 

“Тоді багато з юдеїв, що посходилися до Марії, 
та бачили, що зробив Іісус, увірували”. Багато хто, 
але не всі. “А деякі з них пішли до фарисеїв, і ска-

зали їм, що зробив Іісус” (Ін. 11, 45, 46). Що ж фа-
рисеї? Вони зібралися і не тільки не пом'якшилися 
у своєму наполегливому невірстві, але вирішили 
вбити Самого Христа та Лазаря, тому що через ньо-
го багато з юдеїв стали вірити в Іісуса (Ін. 12, 10, 
11). У їх рішенні не було заперечення дива; для них 
головним було утримання народу в невірстві навіть 
шляхом вчинення неправедної страти. 

Отже, апостол Іоанн не повторює притчі про Ба-
гатія та Лазаря, але ще раніше приводить у своїй 
Євангельській оповіді слова Христа: “Є на вас об-
винувач Мойсей, на якого ви сподіваєтеся. Бо якби 
ви вірили Мойсеєві, то повірили б і Мені; тому що 
Він писав про Мене. Якщо ж його писанням не ві-
рите, як повірите Моїм словам?” (Ін. 5:45-47).

Переказана апостолом Лукою притча про Бага-
тія та убогого Лазаря, реально утілюється в життя 
в події воскресіння Лазаря, брата Марфи та Марії, 
описаному іншим євангелістом – апостолом Іоан-
ном Богословом. Багач просить Аврама послати 
Лазаря в будинок отця свого до п'ятьох братів для 
свідоцтва, щоб хоч  вони не прийшли в місце муки 
(Лк. 16:27,28). Аврам же сказав йому: “якщо Мой-
сея й Пророків не послухають і якщо хто від мерт-
вих воскресне, не ймуть віри”. 

Слова притчі як би повторюються апостолом 
Іоанном. Жаль з приводу непереможної завзятості 
іудейського невірства виривається з-під його пера: 
“Стільки знамень учинив перед ними, і вони не ві-
рували в Нього, щоб збулося слово Ісайї пророка: 
Господи! Хто повірив тому, що почув від нас? І 
кому відкривалось рамено Господнє? Тому не мо-
гли вони вірити, що, як ще сказав Ісайя, народ за-
сліпив очі свої і скам'янив серце своє, щоб очима не 
бачити, і не розуміти серцем і не навернутись, щоб 
Я їх уздоровив. Це Ісайя сказав, коли бачив славу 
Його, і про Нього” (Ін. 12, 38-41).
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Даремно іудеї заучували напам'ять слова Мой-
сея про Пророка, Якого треба слухатися, марно 
читали про покарання за порушення цього велін-
ня. Попереду їх чекало руйнування храму, руйну-
вання Єрусалиму, вбивство більше мільйона одно-
племінників, хвороби та страшний голод, під час 
якого матері поїдали власних дітей, ганебне роз-
сіяння.

Саме через них розплакався Господь, а не через 
Лазаря, бо, як пише преподобний Андрій Крит-
ський, Христос "прийшов воскресити Лазаря, 
і тому марно було б плакати за тим, хто повинен 
воскреснути. А за іудеїв воістину належало плака-
ти, оскільки Він передбачав, що й після звершення 
дива вони залишаться у своєму невірстві". 

Дійсно, невірство начальників іудейських і най-

більш впливових вчителів 
Єрусалиму, яке не посту-
пилося настільки вражаю-
чому, безсумнівному диву, 
здійсненому на очах у на-
роду, є явищем дивовиж-
ним в історії людства; з 
цього часу воно перестало 
бути невір'ям, а стало сві-
домим опором очевидній 
істині (“а тепер і бачили і 
зненавиділи Мене і Отця 
Мого”(Ін. 15, 24), що й 
виявилося в настрої первосвящеників і натовпу на 
суді Пилата. 

Священик Сергій Резніков, м. Львів

Людина була створе-
на безсмертною душею 
та тілом. Здійснивши 
гріх непокори Творцеві, 
Адам, замість колиш-
ньої любові, став боя-
тися та віддалятися від 
Бога. Віддаленням від 
Люблячого Отця лю-
дина померла душею 
духовно і зробила своє 
тіло смертним. З цього 
почалася тілесна смерть 

у всьому роді людському та потойбічне існування 
безсмертних людських душ. 

Перші люди жили в раю – реальному місці на 
землі в Межиріччі. Поняттю "рай" відповідає грець-
ке слово парадейсос – "те, що оточене огорожею", 
тобто „сад”. Бог вислав перших людей з саду Едем-
скаго, щоб скорботи, хвороби та смерть змусили їх 
шукати можливості повернутися до безпосередньо-
го спілкування зі своїм Творцем.

Старозавітне людство втратило Люблячого Отця 
не лише у земному, але й у загробному житті. За-
гальний стан (не місце, а саме стан) душ людських 
у потойбічному світі називають по-церковному "пе-
клом". Туди потрапляли душі всіх людей дохрис-
тиянського світу, і грішників, і праведників, па-
тріархів і пророків, тому що вони були позбавлені 
радості безпосереднього спілкування з Богом. Там 
перебували і душі Авраама, жебрака Лазаря та Ба-
гатія з притчі (Лк.16 :19-31).

У цій притчі також йдеться про нездоланну прір-
ву, яка відділяє праведників від грішників. Лоно 
Авраамове не було "раєм" у християнському ро-

ПРО СМЄРТЬ І ВІчНЄ жИТТЯ
Бог став людиною, щоб людина стала Богом.

Афанасій Великий

зумінні. У Євангелії чітко сказано, що Лазар не 
блаженствує, а лише тішиться після земних страж-
дань. Душі праведників Старого Заповіту втішалися 
очікуванням пришестя Спасителя, після якого вони 
змогли б, нарешті, з'єднатися з Господом. Муки ж 
Багатія полягали у відсутності такої розради і ви-
никненні від цього безсилої люті. Продовжуючи 
жити після смерті тіла, душа відчуває, усвідомлює, 
сприймає, міркує, але вона сама не може змінитися 
та розпочати нове життя.

Після Своєї смерті Іісус Христос душею зійшов 
у пекло, а потім душа Його з'єдналася з тілом і ста-
лося Воскресіння. Сходження в пекло потрібне було 
для того, щоб дати можливість почути євангельську 
проповідь і врятуватися всім людям, навіть заги-
блим під час Потопу, т. б. першому людству. У ніч 
Його Воскресіння була подолана нездоланна в Ста-
рому Заповіті прірва між "пеклом" і "раєм". Хрис-
тос вивів з пекла душі всіх, хто прийняв Його про-
повідь у пеклі. За вченням Церкви, з Воскресінням 
Христа закрите "пекло" перестало існувати. Але й 
райський стан душ, радісний від безпосереднього 
спілкування з Богом, ще не те Царство Небесне, 
коли душі єднаються з воскреслими тілами для ві-
чної і повної радості та блаженства після Суду Бо-
жого.

Євангеліє розповідає про три випадки воскре-
сіння Іісусом Христом померлих. Однак ці воскре-
сіння принципово відрізняються від Його власного 
Воскресіння. Тіла відроджених Христом людей за-
лишалися тлінними, ніхто з них не уникнув потім 
своєї тілесної смерті, тому що над ними всеодно 
тяжів спадок Адамового гріхопадіння.

Після Воскресіння Христос змінює існування 
людського тіла. З одного боку, воно реальне, люд-
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ське: апостоли бачать рани на руках і ногах Спаси-
теля, в присутності учнів Господь споживає їжу. Але 
з іншого боку, це тіло виявляє дивовижні властивос-
ті: Господь проходить крізь замкнені двері, раптово 
зникає, є "в іншому образі" (Мк. 16, 12, Ін 21, 4.).

І після воскресіння Христа люди живуть і вми-
рають, і їхні душі йдуть у потойбічний світ, але те-
пер – у райське або пекельне існування. Життя душі 
за гробом є природнім продовженням і наслідком її 
життя на землі. Якщо померлий був благочестивим, 
то душа його після смерті радісно відчує присут-
ність Божу. Якщо ж померлий в земному житті слу-

жив гріху, то душа його після смерті не відчує лю-
бові Божої, почне тужити, мучитися подібно всім 
душам старозавітного людства до зішестя Христа 
в пекло. Очікування воскресіння тіла і Страшно-
го Суду буде збільшувати радість благочестивих і 
скорботу нечестивих.

Рай і пекло існують реально лише з точки зору 
людини, але не з точки зору Бога. Преподобний Іс-
аак Сирін пише: „Рай є любов Божа, в якій – на-
солода усіма блаженствами”. Але розмірковуючи 
про пекло, преподобний каже, що й пекло – це дія 
божественної любові: „Кажу ж, що мучимі в геєнні 
уражаються батогом любові. І якою гіркою та  жор-
стокою є ця мука любові!”.  Пекло і рай є різними 
способами сприйняття однієї й тієї ж реальності – 
любові Божої.

А багатьма оселями в Отця Спаситель називає 
відмінність духовного сприйняття любові Божої, 
яку розвиває у себе людина в земному житті. Інши-
ми словами, не різні місця, а ступені духовного ста-
ну є оселями в Отця. Погляди Святих Отців мають 
повну єдність і згоду в тому, що вічна доля кожної 
людини буде найкращою, виходячи з її духовного 
стану, тому що “Бог є любов” (1 Ів 4;. 8).

Священик Сергій Резніков, м. Львів

Поминальні дні (“радониця”, “гробки”, “провідна неділя”) не належать 
до категорії загальноцерковних статутних поминальних днів, тобто відбу-
вається поминання за звичаєм, який є надзвичайно поширеним. Від Заходу 
до Сходу України поминання померлих відбувається від вечора Фоминої 
неділі аж до вівторка. 

Про особливості вшанування померлих у післяпасхальний період роз-
мірковує Преосвященний Філарет (Звєрєв), єпископ Новокаховський і Ге-
нічеський – голова Літургіко-богослужбової комісії при Священному Си-
ноді УПЦ.

	Сторінка духовної безпеки

Понеділок Радониці (наступна седмиця після Світ-
лої) – це перший день, коли, власне, відбувається рядове 

ОбРяДОВЕ ПОМиНАННя  
ПОчиНАєтьСя ПІСЛя ФОМІНОЇ НЕДІЛІ

заупокійне поминання. З глибокої давнини описана тра-
диція, коли після Великодніх урочистостей відвідували 
кладовища. Але для чого? Перш за все, для молитви. 

У наші ж дні похід на цвинтар – скоріше зайвий привід 
для “маївки”, “пікніка на узбіччі”, а також для зустрічі з 
далекими родичами, яких бачиш раз на рік, і привід по-
хизуватися перед односельцями, щоб бути “як усі”, або 
навіть “краще за всіх”. 

Якщо ж мова йде про трапезу, як про найдавнішу цер-
ковну традицію, то сенс її полягає в милостині. Як сказано 
в Євангелії: “Коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич 
друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів 
багатих, щоб і вони тебе коли не покликали, і не отримав 
ти відплати. Але, як справляєш гостину, клич убогих, ка-
лік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, що вони не мо-
жуть віддати тобі, віддасться ж тобі за воскресіння пра-
ведних” (Лк. 14, 12-14). Таких людей кликали, щоб вони 
помолилися за покійних. Наприклад, мати блаженного 
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Августина за місцевим зви-
чаєм з радістю варила кашу 
і годувала нею жебраків, тво-
рячи милостиню на благо ду-
шам покійних.

як не подивитися, – 
язичництво, та й годі 

Сенс відвідин кладови-
ща, – це, перш за все, молит-
ва. Тому, як видається, ще 
більш важливо – прийти в 
цей день до церкви на служ-
бу і помолитися за покійних. 
Навіть у невеликих парафі-
яльних храмах богослужіння 
все одно відбуваються – не-

хай навіть і не Літургії, а тільки панахиди. 
А прийшовши в Радоницю на кладовище, на могили 

близьких, не слід робити того, що ображає їх пам’ять, та 
й ображає Самого Бога. Наприклад, зараз традиційним 
“атрибутом” поминання стало розпивання алкогольних 
напоїв на могилах. Це нонсенс, такого бути не повинно. 
Встановлення на могилі чарок, виливання горілки в мо-
гилу – за великим рахунком, є безсумнівним відкиданням 
Євангельських норм. Адже сказано, що Царство Боже – це 
не їжа і пиття (Рим. 14. 17). Отже, нами керує справжнє 
язичницьке уявлення про те, що небіжчик буде їсти і пити. 
З іншого боку, безвідмовно “спрацьовує” вочевидь не хрис-
тиянське поняття про те, що якщо ми тут п’ємо, їмо і весе-
лимося, значить, і покійнику “там” добре. Як не подивиш-
ся, язичництво, та й годі. Але ж головне на Радоницю – це 
пом’янути, тобто, помолитися про покійних, а не наїстися і 
впитися. Тому саме цим ми свідчимо про те, як не любимо 
наших покійних. 

Церква для всього встановлює свій час 
Якщо ж ми справді хочемо пом’янути покійних, кра-

ще зробити все правильно – по-євангельському. Напевно 
кожен знає, де неподалік живе старенька, для якої буха-
нець білого хліба – вже ласощі, тому що вона не в змозі 
його собі купити. Десь живуть вдови, сироти, інваліди... 
Піти в цей день до них, принести їм щось поїсти, при-
брати у них вдома – ці справи милосердя принесуть і нам 
самим, і душам наших покійних набагато більше корис-
ті, ніж власне турпохід на кладовище. 

Адже помолитися за покійних можна в будь-якому 

місці, у будь-який зручний час – а особливо у храмі Бо-
жому. Але зробити добру справу і попросити, щоб по-
молилися за упокій раба Божого N – ось саме краще про-
ведення Радониці.

Отже, сенс трапези – це милостиня, наш похід на 
цвинтар – для молитви. А у нас такі “походи” перетво-
рилися на безглузду традицію, коли не всі розуміють її 
сенсу і призначення. Для чого це все? Ну інші йдуть, і ми 
йдемо. Не дай Боже бути гіршим за когось! 

“Похід на кладовище саме у Великодні дні не має 
сенсу. Церква для всього встановлює свій час: час 
поминати покійних, і час радіти перемозі над смер-
тю. Великодній тиждень – це перемога над смертю, 
і навіть у церковному статуті сказано, що якщо на 
Великодню седмицю випадає третій, дев’ятий або 
сороковий день кончини покійного, поминання перено-
ситься”. Головне – це молитва, милостиня, утримання 
від язичницьких звичаїв. 

бог не співчуває нашому марнославству 
Існує також традиція запрошувати на могили свя-

щеника. У селах, як правило, ніхто нікуди не поспішає, 
священик здійснює загальну панахиду, і може підійти до 
кожної могилки, проспівати “Зі святими упокой” або від-
служити літію. 

У містах з цим складніше. Величезні кладовища, і ро-
дичів часто доводиться по тисячі на священика. Як бути? 
У цьому питанні прихований ще один важливий нюанс 
поминання покійних. Якщо вже ми прийшли на кладови-
ще, головне, щоб серце було звернено до Бога, і в ньому 
звучала молитва. Але не повинно бути марнославного 
бажання, щоб ось саме “до моєї могилки” підійшов ба-
тюшка, саме у мого родича відслужили. Бог не вирахо-
вує метри близькості священика до могили покійного, і 
вже тим більше Бог не співчуває нашому марнославству. 
Якщо виникає бажання, щоб ім’я покійного родича або 
близької людини було піднесене в молитвах, для цього є 
Літургія, особливі дні поминання, є і особисте читання 
Псалтиря – все це велика втіха для душ покійних. 

Згадайте історію Києво-Печерської Лаври, коли на 
великоднє вітання преподобного Діонісія святі отці, які 
в печерах почивають, відповіли “Воістину Воскрес!”. 
Чому б і нам, прийшовши з молитвою на кладовища, не 
сказати нашим покійним “Христос Воскрес!”, Прочита-
ти біля могилки Пасхальний канон, стихири Пасхи. Це 
дійсно духовна радість, якою ми ділимося з померлими. 

чУДЕСА ПОРУч
Я розповім про чудо, яке сталося у моєму житті, і воно пов’язане з храмом.
Одної Святої Неділі ми з подругою приїхали до Почаївської Лаври, вирішили залишитись на ніч, заночувати у 

храмі Пресвятої Трійці. Втомлені після вечірньої служби ми встали на коліна і почали читати вечірні молитви. Вечір 
утихомирював наші серця, у храмі було темно, горіли лише декілька свічок на підсвічниках. У цей час в Троїцькому 
храмі перебували раки з мощами преподобних Іова та Амфілохія Почаївських. Ми не встигли прочитати і половини 
молитов, як наші очі одночасно піднялись у бік вівтаря. У повітрі ми побачили голубі вогники, схожі на спалахи. Ми 
продовжили молитву, але за мить дивлячись в очі запитали одне одну, що саме бачить кожна з нас. Спалахи були дуже 
схожі на ті, які ми бачили у фільмі про сходження благодатного вогню. Розуміючи, що ми стали свідками чуда, ми 
відчули великий душевний трепет. Це світло ми спостерігали протягом хвилини – двох. Потім, навпроти раки з мо-
щами преподобних отців на підлозі у вигляді неправильного овалу з’явився ніби вінок із голубого світіння. Причому, 
коли ми наближалися до цього місця “світіння” зникало, віддалялися – знову з’являлось. Підійшовши до охорони, 
яка зазвичай усю ніч є при храмі, я спитала в охоронця, чи він це бачить. “Так бачу”, – відповів він, але пояснити це 
відмовився.

Напевно Святий Почаїв і ті люди, які там живуть і трудяться во Славу Божу бачили немало подібних чудес. Ми-
лістю Божою і ми сподобилися побачити одне таке чудо, про яке не можу не написати.

Іванова Ю.

	Нам пишуть
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	Чорнобиль
У ніч на 26 квітня, коли Україна згадує 25-роковини 

аварії на ЧАЕС, Святіший Патріарх Кирил та Блажен-
ніший Митрополит Володимир відправили панахиду 
за загиблими ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС у 
храмовому комплексі Архістратига Михаїла в столично-
му районі Дарниця.

В 1 годину 23 хвилини (час вибуху на ЧАЕС) про-
лунало 25 ударів поминального дзвону – за кількістю 
років, що минули з дня трагедії. Таким чином він поклав 
початок пам’ятним заходам в Україні.

* * *
Вдень 26 квітня 2011 року Святійший Патріарх Ки-

рил та Блаженніший Митрополит Володимир прибули в 
свято-Іллінський храм в Чорнобилі – єдину церкву, що 
діє на території зони відчуження ЧАЕС.

Біля входу в храм Святійший Патріарх Кирил та Бла-
женніший Митрополит Володимир зустрічали Прези-
дентів Росії і України Д.А.Медведева і В.Ф.Януковіча.

Предстоятель Руської Церкви звершив Пасхальний 
молебень.

На другий день чорнобильської трагедії у в/ч 3002 Вну-
трішніх військ МВС України був сформований загін із офі-
церів, прапорщиків та санінструкторів, які одними з пер-
ших стали учасниками ліквідації аварії.

В пам’ять їхнього подвигу на території частини було 
встановлено монумент, на якому викарбовано імена тих, 
хто поклав своє життя, щоб врятували інших. Кожного року, 
в день трагедії, 26 квітня, біля цього монументу збираються 
живі учасники ліквідатори, щоб згадати полеглих, та своїми 
спогадами загартувати дух військовослужбовців, які в той 
час несуть військову службу.

26 квітня цього року в день 25-річчя з дня Чорнобиль-
ської трагедії, у в/ч 3002 був за-
прошений архієпископ Августин 
для молитовного поминання по-
мерлих.

При в’їзді у військову частину 
його зустрічав командир частини 
полковник Сахон О.О. із своїми за-
ступниками. Весь особовий склад 
було вишикувано на плацу перед 
меморіалом, біля якого, із квітами 
в руках, стояли учасники ліквіда-
ції Чорнобильської трагедії.

Мітинг відкрив командир час-

Потім Предстоятель Руської Церкви освятив дзвони 
для дзвінниці, після чого глави Росії і України, Святій-
ший Патріарх Кирил та Блаженніший Митрополит Во-
лодимир разом провели декілька ударів в найбільший 
дзвін.

Потім учасники заходу прибули до меморіалу в 
пам’ть про перші жертви чорнобильської катастрофи, 
розташованому безпосередньо на майданчику перед бу-
дівлею АЕС.

Прес-служба Патріарха Московського и всея Руси

тини Сахон Олег Олександрович. Після нього виступив за-
ступник голови Ветеранської організації, полковник у від-
ставці Радовенчик Петро Платонович, який прочитав свій 
вірш, сповнений болю за втраченими товаришами.

Владика Августин у своїй промові ще раз підкреслив жер-
товність подвигу полеглих, заради життя і здоров’я інших. 
Після цього, у супроводі хору Свято-Троїцького храму було 
відслужено літію і проголошено вічну пам’ять померлим.

На завершення Владика благословив іконою Божої Ма-
тері новообраного командира в/ч 3002 полковника Сахона 
О.О., окропив святою водою і побажав, щоб ця ікона су-
проводжувала його у подальшому житті. В розмові з учас-

никами ліквідації Чорнобильської 
аварії, Владика згадав, що сам був 
там три рази і навіть служив Лі-
тургію у Свято-Миколаївському 
храмі у м. Чорнобилі. 

На завершення Владика поба-
жав всім міцного здоров’я, а хор 
виголосив многоліття.
Священик Василій Марунчак, 
голова відділу по взаємодії 
зі Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями 
України Львівської єпархії

	25-річчя з дня Чорнобильської трагедії

ВШАНУВАННя чОРНОбиЛьЦІВ В/ч № 3002
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	Церковний календар

15 квiтня (28 квiтня)
ПАМ’ЯТЬ СВЯТИХ 

МУчЄНИцЬ ВАСИЛИСИ  
ТА АНАСТАСiї

Освічені християнською вірою святими апостолами Пе-
тром і Павлом, святі Василиса з подругою Анастасією при-
святили своє життя служінню Господу. Вони займались 
похованням тіл мучеників, яких убивали гонителі віри в 
Христа. Коли імператорові Нерону доповіли про цих двох 
римських жінок, він наказав схопити їх та кинути в темни-
цю. Там подруги Василиса з Анастасією зазнали страшних 
катувань за Христа: їх били без милосердя, терзали залізом, 
обпалювали вогнем, але вони залишалися твердими і непо-
хитними у вірі християнській. Нарешті, їм усікли голови (за 
церковним переказом, близько 68 року після Різдва Хрис-
тового). Мощі святих мучениць тепер покояться в Римі, в 
храмі, побудованому на честь ікони Божої Матері, Умирот-
ворительниці.

У вівторок Світлої седмиці, 26.04.11р., 
Львівську єпархію відвідали школярі з м. Рів-
ного. Діти навчаються у групі катехизації при 
римо-католицькій церкві святих Апостолів Пе-
тра і Павла. 

Староста свято-Георгіївського храму у м. 
Львові Олександр Бойко і головний редактор 
молодіжної газети Львівської єпархії “Церк-
ва і молодь” Оксана Маліновська ознайомили 
гостей з історією Свято-Георгіївського храму, 
розповіли про його святині, про ікони Божої 
Матері “Тихвинська” і “Казанська”. Паломни-

ГОСтІ З РІВНОГО
ки також приклалися до мощей святої велико-
мучениці Варвари і Києво-Печерських святих. 
Зустріч відбувалася у дусі благоговіння перед 
святинями. 

Потім прочан прийняв архієпископ Авгус-
тин. Він розповів дітям про свої відвідини до-
слідницької станції у Антарктиді, звідки не-
щодавно повернувся, а також вручив їм іконки 
Воскресіння Христового.

Очолює групу отець Гжегож Драус. Він 
сказав: “Ми звершували пасхальну прощу у м. 
Львів і я дуже хотів, щоб ми відвідали право-

славні церкви і зустрі-
лися з архієпископом 
Августином. Адже 
так можна подати 
дітям більшого зна-
ння про Православну 
Церкву і навчити їх 
ще більше поважати 
її. І я бачу, що ця зу-
стріч їм дуже допомо-
гла: коли щось більше 
знаєш, то більше це 
любиш”.

Прес-служба 
Львівської єпархії



15СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я, №4, 2011

Свято-Георгіївська церква, яка тимчасово ви-
конує функції кафедрального собору Львівської 
єпархії, отримала чудовий подарунок: дві нові хо-
ругви. 

ПАСхАЛьНий ПОДАРУНОк

На надзвичайно гарному бархаті червоного, дійсно 
пасхального кольору, у майстерно вишитих візерун-
ках розміщені писані, з позолотою, ікони Воскресіння 
Христового, Благовіщення Пресвятої Богородиці, свя-
тої великомучениці Варвари, святого великомученика 
Георгія Побідоносця. Ікони написала Іуліанія Тим-
чишин, випускниця Львівської Академії мистецтв за 
спеціальністю художник-реставратор.

Ідея виготовлення цих хоругв належить інокині 
Єлені (Калінчук), яку добре знають не лише пара-
фіяни свято-Георгіївської церкви, а також люди, які 
приходять у церкву рідко – освятити паски, або на-
брати хрещенської води. Адже саме інокиня Єлена 
розливає освячену воду вже багато років. Власне, 
на кошти, які жертвували люди, що приходили на-
брати хрещенську воду, матінка і змогла здійснити 
свою давню мрію: виготовити нові пасхальні хоруг-
ви для улюбленого храму Божого, служінню в яко-

му присвятила себе вона і вся її сім’я. Обидва сини 
інокині подвизаються у свято-Георгіївській церкві: 
старший син, протодиякон Валерій – регент архіє-
рейського хору, а молодший Сергій – іподиякон.

Зображення для ікон виготовила художниця 
Леся Куреда. Вишивала візерунки Тетяна Бабій, чо-
ловік Тетяни, диякон Олександр, служить у свято-
Георгіївській церкві. Як сказала керівник робочої 
групи Олена Лисякова, Таня поставилась до хоругв 
з такою турботою, як до власних дітей. А їх у неї 
двоє. Старевич Надія також вишивала, а пошиттям 
займалися Ігор Гвоздь і Луцик Марія.

У Велику П’ятницю матінка Єлена і Олена Ли-
сякова урочисто вручили нові хоругви Керуючому 
Львівською єпархією – архієпископу Августину. 

ВЕЛИКОДНІ СТРУНИ
Квітневим медом дихають сади.
Вже ранок вмитий сяйвом весняним,
А біля церкви святять Паску в три ряди
Й сріблястий в’ється над свічками дим.
Торкаю серцем писанки чудові,
А дзвони линуть до самих небес
І з ними разом всі пісні святкові –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Навколо церкви в сяйві променистім
Весна і свято, радість до небес.
І забриніли струни в серці чистім –
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!

Ангеліна Оборіна, поетеса, 
проректор Малої Академії літератури і журналістики

Владика був приємно вражений цією роботою, він 
щиро дякував за такий прекрасний подарунок і од-
разу благословив їх освятити. 

Прес-служба Львівської єпархії
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ВОСКРЕСІННя ХРИСТА 
Нарешті це свято прийшло,
Усюди всі люблять його.
Надворі квіти рве сестричка,
А я, розписую яєчка.
Ми разом кошика вбираєм,
Усе кладем і прикрашаєм.
І ось дзвони дзвонять,
Усі в храм входять.
Ми будем Бога прославляти
І всіх зі святом вітати.
З Воскресінням Христа,
З перемогою добра від зла.
Бог дав на спасіння надію,
Весь люд співає, і я радію. 
Інна крищук, с. Стоянів,
Радехівський р-н Львівської області

Д и т я ч а 
с т о р і н к а

Засвітило сонечко ранком у віконечка. Поклала 
мама в кошик паску, писанки, ковбаску та поклика-
ла донечку – Параску: – Від себе і від батька, і від 
мене занесеш бабусі свячене! 

І пішла Параска: в кошику ковбаска, писанки і 
паска. А дорогою дивуються го-
робчики: – Цвірінь! – що в Парас-
ки вишита запаска.

Іде Параска, вийшла на гор-
бок. А до неї Бровко-песик: скік та 
скок!

– Куди ідеш та що несеш?
– Несу я паску, писаночки, ков-

баску, від батька і від мами і від 
мене – несу бабусі свячене.

– А не буде там чого і для мене? 
Бровко питає, хвостиком махає.

– Писанки матуся написали оленями, півниками, 
сонцями прикрашали. Не на те трудились мої нень-
ка, щоб з'їв Бровко писанки смачненько!

– Подивись, Парасю, ще раз на свячене: може 
там найдеться що для мене? – Бровко питає, хвос-
тиком махає.

– Білу паску – не малі це речі – мама цілу ніч 
місили ще й пекли у печі. Ой, багато мали з нею 
праці! Чи ж годиться пасочка – собаці?

– Подивись, Парасю, ще раз на свячене: я голо-
ден – чи нема нічого в кошику для мене?

– Лиш ковбаска, вся товстенька, з салом. Мама її 

довго начиняли, ще й пекли! Я знаю, їсти ти гото-
вий, та не дам ніяк ковбаски – псові!

– Поглянь, Парасю, в кошик – ще ж бо не порож-
ній він! – Бровко благає, хвостиком махає.

– Не порожній, ще остався... хрін. Викопала я 
його сама в городі – може, стане 
Бровкові в пригоді?

Дала Параска Бровкові ласощів 
тих, а Бровко лиш понюхав та:

– А-а-а-ап-чих!
В носі закрутило, в очах потем-

ніло. Пчихнув Бровко, заточився 
та штовхнув Параску. Випустила 
вона з рук кошик, паску, писанку, 
ковбаску... Покотилася з горбочка 
паска, а за нею стежкою всі писан-
ки й ковбаска, а за ними кошик і 

Параска, а за ними, гавкаючи, Бровко-пес.
Котилися, котилися ранок весь. Аж мусили ста-

ти, бо докотились до бабусиної хати. Встала тоді 
Параска, позбирала в кошик паску, писанки, ков-
баску та промовила: 

– Бабусенько, я від мами, і від тата, і від мене 
принесла ласощі вам та свячене.

І сказала, яка пригода приключилася: як усі вони з 
горбочка покотилися. А Бабуся – нум Параску цілува-
ти. Посадила її на покуті в хаті, а Бровкові біля порога 
дала велику кість. А він зубами: хап! І їсть, і досі їсть!

Л. храплива


