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Привітання єПискоПа Філарета з 
1025-річчям Хрещення київської русі

возлюблені брати і сестри!
    Цього року Православна Церква урочисто відзначає 
1025-річчя Хрещення Київської русі. святий князь во-
лодимир втілив пророцтво святого апостола андрія, 
який приніс благу вість на береги Дніпра. «на сих горах 
возсіяє благодать божа» – промовив святий апостол, 
благословив дніпровські кручі і встановив хрест. Хоча 
християнство вже було на наших землях і раніше, ма-
сове хрещення люду почалося лише за князя воло-
димира. тому ми вважаємо його першохрестителем 
русі, вшановуємо як святого рівноапостольного, а 
День Хрещення русі святкуємо в день його славної 
пам’яті – 28 липня.
  Щиро вітаю вас усіх зі славним ювілеєм цієї знаменної 
події, яка визначила майбутнє нашої країни і народу, 
стала важливим історичним поворотом до оновлення 
життя всього суспільства. в дніпровську купіль ступи-
ло роздроблене міжусобицями князівство - а вийшла 
перша слов’янська християнська держава; увійшли 
язичники, омили гріхи древньої людини, прийняли 
благодать - і вийшли брати і сестри у Христі. відтоді 
християнство зіграло виняткову роль в історії нашої 
держави, стало культуротворчим чинником життя 
суспільства, сформувало його духовність і мораль. 
тому ми маємо усвідомлювати, яке справді велике, 
ні з чим не порівнянне значення має для нас сьогодні 
свята православна віра!
    День Хрещення русі, після єдиного за своїм зна-
ченням всехристиянського торжества – святої Пасхи 
Господньої, – повинен бути воістину «святом свят і 
торжеством із торжеств» для наших слов’янських 
народів. і справді: в день святої Пасхи ми святкуємо 

позбавлення всього людства від вічної смерті і вла-
ди диявола, а в день святого князя володимира ми 
згадуємо наш національний великдень – позбав-
лення від тієї ж вічної смерті і з-під влади диявола 
всього нашого народу. Цей день для нас – ніби друга 
П'ятидесятниця, бо і нині ми можемо з особливим по-
чуттям та натхненням співати: «бачили світло істинне, 
прийняли Духа небесного, отримали віру істинну, 
нероздільній тройці поклоняємося, та бо спасла 
нас». Кожне велике християнське свято свідчить, що 
рятівної благодаті його ми долучаємося не інакше, як 
через самий знаменний для нас день – Хрещення русі. 
тому для всіх нас цей день повинен бути днем велико-
го, світлого, всенародного торжества. 
  Цьогорічне святкування Хрещення Київської русі 
є особливим.  розділити радість великого свята до 
Києва вперше в історії прибули дев’ять Предстоятелів 
Помісних Православних Церков: олександрійської, 
Єрусалимської, руської, Грузинської, сербської, 
болгарської, Кіпрської, Польської та американської. 
Цим Повнота вселенського Православ’я засвідчила 
велику повагу і християнську любов до України і її 
святої Церкви. Під час урочистих богослужінь ми  ра-
зом молилися про подолання церковних розділень в 
Україні. Ми віримо, що Господь пошле нам свою все-
сильну допомогу для лікування важкої рани розколу. 
тому прошу і я молитов кожного із вас про наш бого-
любивий народ і про шлях подолання релігійного роз-
брату, до якого, віримо, приведе нас всемилостивий 
Господь. 
     боже благословення прикликаю на усіх нас!

Філарет, єпископ львівський і Галицький

Святкування 1025-річчя 
Хрещення Київської Русі 

у Львівській єпархії  
   свято Хрещення Київської русі важко вмістити в 
один чи кілька днів. святкові заходи, присвячені 
1025-річчю доленосного володимирового хрещення, 
проходять по всій нашій Церкві протягом року. 
  львівська єпархія не є винятком і оголошує, що 
кульмінацією святкування на Галичині цього славного 
ювілею стане вересень місяць.
    на свято Успення Пресвятої богородиці розпоч-
неться Хресний хід по парафіях єпархії з мощами 
великомучениці варвари, в пам’ять про те, що після 
хрещення князя володимира у Херсонесі, Констан-
тинопольський Патріарх дарував мощі цієї великої 
святої, для привезення їх до Києва і всі ці 1025 років 
свята варвара є особливою покровителькою і молит-
веницею за весь наш народ.
     15 вересня пройде урочистий єпархіальний кон-
церт, присвячений 1025-річчю Хрещення русі, за уча-
стю духовенства, церковних хорів та відомих  артистів 
України.
     22 вересня в іллінському храмі міста трускавця 
відбудеться святкове богослужіння з цієї радісної 
нагоди, яке очолить Керуючий справами Української 
Православної Церкви митрополит бориспільський 
антоній (Паканич) за участі інших архієреїв нашої 
Церкви та єпархіального духовенства. 
     також цього дня відбудеться урочисте відкриття 
конференції, присвяченої сімейним цінностям: «сім’я 
- основа Церкви і Держави» та всеукраїнського фору-
му Православних жінок України, які пройдуть у львові 
23-24 вересня.

     Протокольний відділ львівської єпархії

Перший рік – у словах, промовах і зверненнях…
   Перша річниЦя на кафедрі Галицьких святителів. 
Дивно, на перший погляд, констатувати такий факт, 
коли мова йде про єпископа Філарета, адже з вла-
дикою Галичина знайома вже не один рік. та все 
ж, саме 20 липня минулого року священний синод 
Української Православної Церкви призначив Преос-
вященного Філарета Керуючим львівською єпархією, 
де він з початку 2011 року був вікарієм, єпископом 
Дрогобицьким. 
  львівська єпархія, як правонаслідниця Галицької 
митрополії, протягом своєї історії, завжди заслу-
говувала на особливу увагу в історії Українського 
Православ’я. Галицькі ієрархи завжди відігравали 
визначну роль не лише в житті Галичини, а й зали-
шали помітний слід в історії Православної Церк-
ви. згадаймо хоча б окремих, діяльність яких ста-
ла визначною. Це, в першу чергу, святитель Петро 
(ратський), якому Пресвята богородиця визначила 
роль не Галицького митрополита, ким бажали бачи-
ти його земляки, а святителя всієї Київської русі в 
час міжусобиці та політичного розбрату і тим самим 
закріпивши духовний зв’язок усіх земель володими-
рового хрещення. Це єпископ Макарій (тучапський), 
який очолив львівську єпархію після тривалого та 
гнітючого періоду намісництва. Мало того, не лише 
очолив а й своєю адміністративною діяльністю підніс 
її на той рівень, завдяки якому пізніше єпископ Геде-
он (балабан) зміг зберегти православну єпархію, коли 
решта єпархій прийняла унію. серед цього списку 

також можна згадати і сумнозвісного Йосифа (шум-
лянського), який, нехтуючи досягненнями предків, їх 
мужнім стоянням у вірі, без жодної на те причини, 
передав львівську православну єпархію в руки риму. 
власне наслідки його вчинку ми відчуваємо і сьогодні. 
найболючіші плоди цього процесу наша Церква по-
жинала в недалекі 90-ті роки минулого століття. але 
цей час дав нам і відважних борців за свою віру. а 
процес відважного стояння очолив архієпископ ав-
густин (Маркевич). сьогодні ж львівська єпархія по-
кликана перегорнути нову сторінку своєї історії. нові 
часи вимагають нових кроків, які повинні привести Га-
лицьку кафедру до нових славних звершень в житті 
Української Православної Церкви. саме на це на-
правлена діяльність нинішнього ієрарха Галичини – 
Преосвященного владики Філарета.
   рік на кафедрі – це звісно ще зовсім мало, щоби 
оцінювати діяльність владики. Хотілося би більше 
звернути увагу на напрямки, в яких владика Філарет 
розпочав свою діяльність, в чому допоможе нам 
огляд всіх його звернень та промов, якими керувала-
ся паства протягом цього року. таким чином, погля-
немо на своєрідний портрет владики, який вимальо-
вують сказані ним слова за перший рік на львівській 
кафедрі, адже недарма і в святому Письмі сказа-
но: «слова мудрих немов оті леза і мов позабивані 
цвяхи, складачі ж таких слів – від одного Пастиря» 
(екл.12:11).

Продовження на стор. 4-5
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Світло православ’я

   1 червня, у Міжнародний День захисту дітей,  з 
благословення єпископа львівського і Галицького 
Філарета, співробітниця тюремного відділу єпархії ок-
сана Костенко відвідала львівський слідчий ізолятор, 
де очікують вироку кілька неповнолітніх юнаків та тим-
часово утримуються засуджені малолітні злочинці, в 
очікуванні транспортування до  виховних колоній, де 
вони відбуватимуть покарання.
    начальник львівського сізо б.с. Гальчишак та його 
заступник з соціально-виховної роботи о.р. Щерба-
тий зустрічали гостей, які прибули в установу, щоб 
привітати підлітків.
   начальник  Управління ДПтсУ у львівській області 
генерал-майор внутрішньої служби М.с. Дзюдзь вру-
чив дітям подарунки від управління та адміністрації 
установи.
  незважаючи на специфіку закладу, тут створено 
класи, в яких підлітки мають можливість навчатись за 
програмою загальноосвітньої школи. в цьому році був 
лише один випускник, якому в урочистій обстановці 
вручили атестат про середню освіту. атестат є до-
кументом загальнодержавного зразка і на ньому не 
зазначено, що він виданий в місці позбавлення волі.
    У своєму слові до підлітків оксана Костенко сказа-
ла про те, що потрібно використовувати кожний шанс, 
який дає можливість будувати свій майбутній добро-
бут, та навела приклади, як склалась доля колишніх 
злочинців після звільнення.
    від львівської єпархії УПЦ  всі діти отримали пакун-
ки з предметами гігієни та продовольчі набори з фрук-
тами та солодощами. також установа отримала допо-
могу на оздоблення спортивного залу, що у відділенні 
для неповнолітніх.

  13 червня, у свято вознесення Господнього, Керую-
чий єпархією єпископ львівський і Галицький Філарет 
відвідав свято-вознесенську парафію в с.тетевчиці 
радехівського району, яка в цей день відзначила 
100-річницю з дня освячення храму.
  Преосвященніший єпископ Філарет очолив бо-
жественну літургію, за якою Йому співслужили: 
благочинний радехівського округу і настоятель 
храму протоієрей василій якимович, секретар 
епархії протоієрей богдан білас, намісник свято-
онуфріївського монастиря архімандрит севастіан 
(Деркач), протоієрей ярослав лотиш, протоієрей 
назарій швець, священик Георгій якубівський, прото-
диякон олександр іванченко та духовенство єпархії.
  за богослужінням співав архієрейський хор під 
керівництвом протодиякона валерія Калінчука.
    наприкінці божественної літургії владика поздоро-
вив парафіян зі святом вознесення Господнього, яке 
є для храму престольним, та з храмовим ювілеєм.
   з нагоди свята архіпастир вручив церковні нагороди: 
настоятелю отцю василію - медаль рівноапостольного 
князя володимира, отцю богдану - медаль препо-
добних антонія та Феодосія Печерських, а також 
архієрейські грамоти прихожанам храму.

   21 червня в академії сухопутних військ імені геть-
мана Петра сагайдачного у місті львові відбувся уро-
чистий випуск молодих лейтенантів.
  на випуску були присутні заступник Міністра обо-
рони України артуро бабенко, командувач сухопут-
них військ збройних сил України генерал-полков-
ник Геннадій воробйов, голова львівської обласної 
державної адміністрації віктор шемчук, начальник 
академії генерал-лейтенант Павло ткачук, представ-
ники обласної та міської влади, керівники силових 
відомств, дипломатичні та військові представники 
держав Польщі, австрії, бельгії та америки, ректо-
ри вищих навчальних закладів львова, ветерани, 
представники громадськості, а також близькі та рідні 
цьогорічних випускників.
    У цьому заході від Української Православної Церкви 
взяв участь Керуючий львівською єпархією єпископ 
львівський і Галицький Філарет. У своєму зверненні 
владика Філарет привітав випускників з їх знаменним 
днем, побажав бути достойними воїнами своєї дер-
жави, не забуваючи про честь і відвагу, а також за-
кликав не відхилятися від своєї совісті та моральних 
принципів, які заповів Господь.
   на завершення урочистостей «новоспечені» лей-
тенанти попрощалися з бойовим прапором академії, 
після чого їх було окроплено святою водою. Курсанти 

виконали пісенно-стройову композицію, також із по-
казовою програмою виступили рота почесної варти 
та військовий оркестр академії. а на завершення му-
зичним подарунком усіх присутніх привітала народна 
артистка України наталія бучинська.

  21 червня на Університетській площі львівського 
національного медичного університету ім. Дани-
ла Галицького  відбулося свято випуску лікарів та 
провізорів.
  Урочисте засідання вченої ради відкрив ректор 
львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, член-кореспондент 
наМн України, лауреат  Державної премії України, 
доктор фармацевтичних наук, професор борис 
зіменковський.
     на святі були присутні: заступник голови львівської 
обласної державної адміністрації ірина Федорівна 
романів, заступник міського голови м. львова василь 
Михайлович Косів, Керуючий львівською єпархією 
УПЦ єпископ львівський і Галицький Філарет, пред-
ставники установ та організацій медичного профілю, 
професорсько-викладацького складу лнМУ імені Да-
нила Галицького, духовенство та рідні випускників.
     У своєму привітанні до випускників Преосвяще-
нніший єпископ Філарет виголосив слова настано-
ви підкресливши те, що лікарі - це особливі люди, 
покликані творити добро, лікувати людей і творити 
справи милосердя. «якщо лікарі лікують тіло людське, 
а священики піклуються про душу, то єдиними зусил-
лями ми допоможемо людям поставати з одра хворо-
би, прославляючи Господа бога за Його благодіяння 
та милість» - зазначив він. також владика побажав, 
щоб завжди Господь керував десницею лікаря, благо-
словляючи справу лікування і допомоги людині, яка 
цього потребує.

  23 червня, в день Пресвятої тройці, Керуючий 
єпархією єпископ львівський і Галицький Філарет 
звершив божественну літургію в свято-троїцькому 
храмі в місті рава-руська, де в цей день святкується 
престольне свято.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
Центрального округу протоієрей Євгеній Щирба, на-
стоятель храму протоієрей ігор янчук, священик ро-
ман стеценко та протодиякон олександр іванченко.
  за богослужінням співав архієрейський хор під 
керівництвом протодиякона валерія Калінчука.
   відразу після літургії була відправлена вечірня з 
читанням коліннопреклонних молитов, що були 
складені святителем василієм великим у IV столітті.
  наприкінці богослужіння був звершений Хресний 
хід, після чого владика Філарет освятив зілля, яке 
принесли до храму парафіяни, привітав настоятеля 
та присутніх з престольним святом і благословив їм 
іконки.

    24 червня, в день святого Духа, єпископ львівський 
і Галицький Філарет звершив божественну літургію у 
свято-троїцькому храмі в с.шпиколоси сокальського 
району.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
Центрального округу протоієрей Євгеній Щирба, бла-
гочинний яворівського округу протоієрей ігор Щир-
ба, настоятель храму протоієрей Миколай Хацко, 
протоієрей ярослав лотиш, протоієрей ігор Деркач, 
протодиякон олександр іванченко, диякон Георгій 
суряднов та клірики волинської єпархії.
  за богослужінням співав архієрейський хор під 
керівництвом протодиякона валерія Калінчука.
    наприкінці богослужіння був звершений водосвят-
ний молебень та Хресний хід, після чого владика 
Філарет привітав церковну громаду та віруючих зі 
святом і благословив усім іконки.

   25 червня, в день пам’яті преподобного онуфрія 
великого, своє престольне свято відзначає свято-
онуфріївський чоловічий монастир в с. Межигір’я 
турківського району.
    У цей день божественну літургію очолив єпископ 
львівський і Галицький Філарет. богослужіння звер-
шувалося на паперті храму, оскільки вмістити усіх ба-
жаючих храм не міг.
   Його Преосвященству співслужили: намісник мо-
настиря архімандрит севастіан (Деркач), протоієрей 

ілля Уруський, ключар свято Георгіївського собору 
м. львова протоієрей Миколай баранов, протоієрей 
андрій іванчик, протоієрей олексій слобода, 
протоієрей Миколай Петрущак, протоієрей віктор Пу-
тятицький, протоієрей Петро сомоїл, протоієрей ро-
ман Коломийчук , протоієрей ігор Деркач, протоієрей 
Михаїл ірмак, ієромонах володимир (Козанчин), 
протоієрей роман Кононенко, протоієрей василій 
вовчків, протоієрей василій Марунчак, протодия-
кон олександр іванченко, диякон Георгій суряднов, 
ієродиякон афанасій (Габрись) а також священники 
інших єпархій.
  за богослужінням співав архієрейський хор під 
керівництвом протодиякона валерія Калінчука.
   Після літургії було звершено урочистий хресний 
хід навколо храму. насамкінець владика Філарет 
привітав намісника, насельників монастиря та вірян із 
престольним святом і подарував храму частку мощей 
святителя луки Кримського.

     30 червня, у неділю всіх святих, єпископ львівський 
і Галицький Філарет звершив божественну літургію у 
скаутському таборі «Галицька русь «восьмої ратної 
школи, який знаходиться в урочищі біля села Устечко, 
заліщицького району тернопільської області.
  Його Преосвященству співслужили голова 
молодіжного відділу єпархії протоіерей назарій 
швець, клірик волинської єпархії протоієрей андрій 
яковлюк, протодиякон олександр іванченко та дия-
кон Георгій суряднов.
    Після Євангелія владика звернувся до всіх прису-
тніх зі словами проповіді. По закінченні відправи 
єпископ Філарет поспілкувався зі скаутами та молод-
дю свято-Георгіївського кафедрального храму міста 
львова.

   8-10 липня  в м. Москві відбувся IV Міжнародний 
фестиваль соціальних технологій на захист сімейних 
цінностей «за Життя - 2013». У фестивалі прийня-
ли участь представники більш ніж з 60 регіонів росії, 
України і білорусії, а також делегатів з ірландії, чехії, 
Польщі, сербії, Грузії, Казахстану.
  з благословення Керуючого львівської єпархії в 
роботі Фестивалю прийняв участь голова відділу у 
справах сім’ї львівської єпархії диякон Михаїл Коник.
     9 липня отець Михаїл відвідав інститут християнської 
психології та зустрівся з ректором прот. андрієм 
лоргусом. Під час зустрічі обговорювались питання 
співпраці. зокрема, досягнуто домовленості щодо 
проведення у вересні цього року циклу лекцій для 
священнослужителів щодо психологічних аспектів 
священичого окормлення сімей та ряду інших 
спільних заходів.
  за підсумками Фестивалю диякон Михаїл Коник 
відзначений спеціальною нагородою  «за вірність 
руху за життя».

  14 липня, у неділю 3-ю по П’ятидесятниці, в день 
пам’яті святих землі Галицької, Керуючий львівською 
єпархією єпископ  Філарет, звершив велике освячення 
храму святого пророка божого іллі у місті трускавці.
   за урочистим богослужінням, Його Преосвящен-
ству співслужили настоятель храму протоієрей Пе-
тро Федак, благочинний міста львова протоієрей 
Євгеній Щирба, проректор з виховної роботи КДаіс 
архімандрит Маркел (Павук), регент хору КДаіс 
архімандрит роман (Підлубняк), протоієрей олег Фе-
дак, священик богдан богера та протодиякон олек-
сандр іванченко.
   Під час Малого входу єпископ Філарет нагородив 
правом носіння хреста з прикрасами клірика новоос-
вяченого храму протоієрея олега Федака.
   По завершенні богослужіння Преосвященний вла-
дика нагородив настоятеля храму протоієрея Пе-
тра Федака медаллю УПЦ преподобних антонія і 
Феодосія Печерських а протоієрея олега Федака 
архієрейською грамотою Керуючого львівською 
єпархією.
   зі словами вдячності за особливе архієрейське, по-
декуди навіть батьківське, піклування про парафію 
звернувся до владики настоятель храму протоієрей 
Петро Федак.
    У відповідь єпископ Філарет подякував за пастирські 
труди отцям та людям за живу віру і будівництво не 
тільки кам’яного храму, а й храму своїх сердець.
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Львів приймав православних журналістів
З 27 по 31 травня у Львові пройшов VII Фестиваль ЗМІ православних

Фестиваль зМі православних - головний форум журналістів, які 
несуть своє служіння в єпархіальних прес-службах, церковних 

теле- радіо- компаніях, православних друкованих та інтернет 
виданнях. Цьогоріч працівники медіапростору зібралися 
у львові на запрошення Керуючого львівською єпархією 

єпископа Філарета. львівський фестиваль зібрав більше сотні 
учасників з усіх єпархій Української Православної Церкви, 

предстаників росії та Польщі.
 27 травня, у конференц-залі готелю «львів» 
відбулося урочисте відкриття VII всеукраїнського 
фестивалю зМі православних, яке очолив Керуючий 
справами Української Православної Церкви, Митро-
полит бориспільський антоній. розпочалась офіційна 
церемонія відкриття Фестивалю з молебна на поча-
ток доброї справи, яке звершив єпископ львівський і 
Галицький Філарет.
 засідання розпочав Голова синодального 
інформаційно-просвітницького відділу протоієрей 
Георгій Коваленко, який представив високопоставле-
них гостей учасникам Фестивалю та надав слово для 
привітання Митрополиту антонію.
    владика антоній у першу чергу зачитав вітальний 
адрес блаженнішого володимира, Митрополита 
Київського і всієї України, в якому Предстоятель 
привітав усіх учасників з черговою нагодою зібрання 
церковних працівників мас-медіа у місті львові, яке 
займає символічне значення у місії просвіти багатьох 
віків історії України.
   До учасників та гостей Фестивалю звернувся Керу-
ючий справами УПЦ, у своєму слові він звернув увагу 
на важливості професійного володіння інформацією в 
нинішньому світі, а особливо актуальності церквоної 
журналістики в сфері світового інформаційного про-
стору.
  також з вітальним словом звернувся єпископ 
львівський і Галицький Філарет, який привітав усіх в 
культурній столиці України та побажав плідно з ко-
ристю для Церкви провести Фестиваль та поближ-
че познайомитися з Галичиною. владика зосередив 
особливу увагу на тому, що церковна журналістика 
- це місіонерська праця, проповідь Христової істини 
в сучасному світі, та закликав усіх до справжньо-
го апостольського подвигу за допомогою новітніх 
технологій.

    з коротким та змістовним привітанням до присутніх 
звернувся і єпископ обухівський іона, Голова сино-
дального відділу у справах молоді.
      закінчилось перше засідання спілкуванням Ми-
трополита антонія з учасниками та гостями Фести-
валю. спершу владика виголосив свою доповідь, 
в якій розповів про конкретні вимоги до церков-
них представників зМі та їх участі у творенні 
інформаційного обличчя Церкви в суспільстві.
   Другий день роботи фестивалю зМі православних 
розпочався під гаслом «Православна Галичина – 
сьогодні і завтра». Керівник прес-служби львівської 
єпархії УПЦ Марк Каюмов презентував інформаційно-
просвітницькі проекти єпархії, також мова велася про 
стан співпраці з місцевими зМі.
   особливе зацікавлення учасників фестивалю викли-
кала зустріч з Преосвященним Філаретом, єпископом 
львівським і Галицьким.  владика розповів про  сучас-
ний стан справ на православних парафіях львівщини, 
про співпрацю з місцевою владою. відповідаючи 
на питання медійників, владика висвітлив основні 
проблеми міжконфесійних стосунків, розглянув 

богословські та канонічні 
аспекти взаємодії між 
УГКЦ і рКЦ, УПЦ і рПЦ. 
  зокрема, владика заува-
жив, що Галичина – непро-
стий регіон у релігійному 
відношенні. нерідко її 
називають уніатською 
провінцією. але при цьо-
му, за словами владики, «Галичина – край, який був і 
залишається православним». 
  Проблем для затвердження і розповсюдження 
православної віри на Галичині чимало. Це й відносини 
з владою, із греко-католиками, і, що найскладніше, з 
представниками автокефальної церкви і священи-
ками УПЦ КП. чи можливе взаєморозуміння і мир-
не співіснування між усіма конфесіями? владика 
Філарет впевнений, що можливе. але тільки якщо 
буде любов один до одного, повага і розуміння. Це 
те, що може і повинно об’єднати представників різних 
конфесій. «з Галичини почався розкол, то ж звiдси 
повинно початися i зцiлення вiд розколу», – сказав 
владика Фiларет.
  Після виступу Преосвященного єпископа Філарета 
фестиваль продовжив експерт у галузі управління 
репутацією (SERM), знаний інтернет-маркетолог та 
сертифікований спеціаліст Googl AdWords в Україні 
борис тизенгаузен, який розповів про роботу з відео 
контентом на YouTube, новітні рекламні технології 
в інтернеті на службі Церкви та тенденції розвитку 
православних ресурсів, а також про те, яким має бути 
«ідеальний» церковний сайт.
  робота конференції продовжилась на круглих сто-
лах. Головний редактор «Церковної православної 
газети» архімандрит лонгін (чернуха) очолив один з 
них на тему: «Церковна православна газета – єдина 

чи одна». Метою церков-
них зМі є не самовира-
ження, а покликання не-
сти благу вість читачам.  
на іншому круглому 
столі, який провела оле-
на Каретник – головний 
режисер телепрограми 
«Православний вісник» 
відбулась презентація 
цієї програми.
   на зустріч з Преос-
вященним єпископом 
обухівським іоною (че-
репановим) завітало 

багато молоді, в тому числі члени львівської заста-
ви Федерації скаутів України «Галицька русь». були 
підняті питання молодіжного православного руху 
сьогодні, його перспективи. владика іона очолює си-
нодальний відділ у справах молоді, тому його відповіді 
і рекомендації були виваженими і компетентними. 
  Користувачі інтернету отримали багато цікавої 
інформації під час дискусії «технології тролінгу 
та журналістських скандалів», яку провів  клірик 
луганської єпархії, відповідальний секретар 
єпархіальної ради зі зМі протоієрей олександр 
авдюгін. Мова йшла про способи реагування 
представників Церкви на тролінг та журналістські 
скандали. 
   29 травня, у день Преполовіння П’ятидесятниці, 
учасники фестивалю зМі православних молилися за 
божественною літургією у свято-Георгіївському ка-
федральному храмі львівської єпархії. богослужіння 
звершив архієпископ Переяслав-Хмельницький і 
вишневський олександр у співслужінні з єпископами 
львівським і Галицьким Філаретом та обухівським 
іоною, учасниками фестивалю у священному сані, 

духовенством і вірними єпархії. співав архієрейський 
хор під керівництвом протодиякона валерія Калінчука.
   Цього дня робота фестивалю розпочалася з кру-
глого столу «Міжконфесійні відносини в сфері зМі. 
Досвід  львівського регіону».
   Керівник прес-служби львівської єпархії Марк        Ка-
юмов презентував міжконфесійні проекти в галузі зМі 
інформаційно-просвітницького відділу єпархії. він за-
уважив, що, за доброї волі, спілкування між христи-
янами різних деномінацій можливе у різних галузях, 
наприклад, проповіді Євангелія на грунті спільних мо-
ральних цінностей, у соціальній галузі. 
   Директор релігійно-інформаційної служби України 
тарас антошевський привітав учасників фестива-
лю і зауважив, що на даний час жодна з конфесій 
не має подібного медійного форуму, а УПЦ прово-
дить його вже багато років. він зауважив, що сучас-
не львівське середовище прагне порозуміння, шукає 
певних форм співпраці, наприклад, створений Центр 
Міжконфесійного та міжрелігійного діалогу лібертас у 
львові та ін. 
   велике зацікавлення викликав виступ андрія юраша, 
релігієзнавця, викладача факультету журналістики 
львівського національного університету імені івана 
Франка.  «Протягом останніх років, - підкреслив 
андрій юраш, - за настановами керівництва громада 
УПЦ у львові свідомо замикалася в собі, що викли-
кало зворотню негативну реакцію. тому велику по-
вагу викликає виняткова сміливість Преосвященного 
Філарета, який шукає шляхи подолання цього бар’єру. 
владика Філарет своєю діяльністю засвідчує повагу 
до місцевих традицій та щире бажання налагодження 
міжконфесійних стосунків».  
   Далі за програмою відбулася зустріч з секрета-
рем Предстоятеля УПЦ архієпископом олексан-
дром (Драбинком). спочатку владика олександр 
зателефонував блаженнішому Митрополиту воло-
димиру і всі учасники фестивалю почули пасхаль-
не привітання Предстоятеля «Христос воскрес!», 
на яке медійники дружно хором відповіли «воістину 
воскрес!». архієпископ олександр запевнив, що 
найближчим часом ми побачимо видання «Житій 
святих», перекладене, доповнене, адаптоване су-
часною мовою для сучасного читача і сучасного 
слухача, а також розповів, що готується перевидан-
ня богослужбового Євангелія українською мовою, 
благословенне Правлячим синодом  1906 року, це 
буде презентаційне видання до 1025-річчя Хрещен-
ня русі. владика повідомив учасників фестивалю про 
інші просвітницькі та освітні проекти УПЦ та відповів 
на запитання. зокрема владика висвітлив проблеми 
порозуміння між конфесіями, власне ставлення до 
негативу у зМі та як потрібно ставитися до нього, про 
політику в Церкві і церковну політику.
  По завершенні єпископ львівський і Галицький 
Філарет вручив дипломи учасникам фестивалю, а 
архієпископ олександр свою книгу «бог. людина. 
Церква». Презентуючи її, владика сказав, що ми всі 
маємо центр богослужбового життя  – літургійну чашу, 
біля якої ми збираємося і причащаємося тіла і Крові 
Господніх, тож будемо гуртуватися навколо цієї чаші, 
бо лише так ми зможемо виконати дві найважливіші 
заповіді – любити бога і любити ближнього.

 за матеріалами сайту львівської єпархії
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Перший рік – у словах, промовах і зверненнях…
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   Усі, хто чув хоча б один раз проповіді владики, знає, 
що не знайде там нічого, окрім слів любові, смирення 
та миру. Ці слова про благодать у прояві любові та 
смирення, в наш такий неспокійний час, є ніщо інше, 
як піклування про свою паству, яку хочеться якомо-
га більше обмежити від тих впливів, які так і лізуть 
сьогодні в життя кожного. тому проповіді владики  не 
станемо переглядати – вони вже відомі далеко за по-
рогами храмів.
   Краще розпочнемо з Єпархіальних зборів, які впер-
ше провів як Керуючий єпархією владика майже рік 
тому. У першому зверненні до духовенства акценту-
валася увага зокрема на такому: «священикам, як і 
апостолам, дано знати «таємниці божого Царства» 
(лк. 8. 10). Це не є якесь езотеричне таємне знання, 
приховане від непосвячених. У християнстві справж-
ньому ні від кого немає секретів, все явно і відкрито, 
як про те свідчив сам Христос перед синедріоном: 
«я світові явно казав я завжди навчав у синагозі й 
у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого 
я не говорив» ( ін. 18. 20). але в християнстві є 
невичерпна божественна глибина і висота, які 
недоступні раціоналістичному підходу осмислення, 
але відкриваються тим, хто шукає їх чистим серцем 
в смиренному богоусвідомленні і натхненному моли-
товному богоспілкуванні. 
  божественна літургія, свята Євхаристія - це чудо 
з чудес, яке щодня звершується в храмі. Це чудо 
радісної зустрічі з живим Христом дано кожному 
бажаючому. і як прикро іноді бачити, що священик 
звершує божественну літургію звично, формально, 
холодно, поглинений звичайними життєвими думка-
ми і турботами, без страху божого та благоговіння. 
наші святі отці говорили, що кожну літургію потрібно 
служити як першу і останню в своєму житті. У літургії 
він повинен отримувати заряд любові і світла й нести 
ці благодатні дари в наше земне життя. не бути фор-
мальним і байдужим до людей, що відторгає людей 
від віри, але, навпаки, входити всім серцем і розумом 
в переживання людей, бути їх чуйним і добрим на-
ставником…
  … Горе тим, які, за словами апостола, перетворю-
ються в найманців, требозвершувачів, фарисеїв і 
лицемірів.
  священикові в таїнстві рукоположення дається 
велика влада батьківської любові, а не особистого 
егоїстичного свавілля. народ наш завжди це відчував 
і усвідомлював, і тому ласкаво називав священика от-
цем, батьком. але, на жаль, деякі священнослужителі, 
настоятелі не заслуговують цього найменування.
  сказане - не заклик до свавілля і бунту прихожан 
проти священнослужителів або членів кліру - про-
ти настоятелів. Це заклик до здійснення справжньої 
братерської солідарності та любові між членами при-
чту і парафіянами. служіння в Церкві різні, але мета 
одна - загальне спасіння. засоби та методи для до-
сягнення цієї мети різні, але всі вони повинні бути 
пройняті загальним моральним настроєм - створити 
в парафії «божу родину».
   і, безсумнівно, щасливі будуть ті, які стануть па-
стирями добрими, і в наш жорстокий вік допоможуть 
своєму народу знову знайти святу віру в бога, повер-
нутися в Церкву і відродитися благодаттю Духа свя-
того…
  …слід сказати кілька слів про служіння дружини 
священика. Це справжнє церковне служіння, високе і 
відповідальне. Піклуючись про чоловіка і дітей, допо-
магаючи йому в усьому і налагоджуючи сімейний по-
бут так, щоб дім священика був надійною і благодат-
ною пристанню, місцем, де можна почерпнути сили 
для різноманітного церковного служіння, їмость по-
винна з любов’ю приймати всіх прийдешніх за допо-
могою і порадою. зрозуміло, що дім пастиря не може 
стати прохідним двором або приймальнею служ-
би порятунку. але важливо пам’ятати, що посильна 
участь їмості в служінні чоловіка дає родині клірика 
спільну справу і однодумність.
   Парафіяльний храм - не вотчина настоятеля і не 
підвідомча установа, храм - це дім божий, де всі ми 
гості за божественною трапезою.
 раніше священик часто відвідував сім’ї своїх 
парафіян, відвідував усі оселі своєї парафії у великі 
свята, звершував молебні, брав участь у сімейних 
урочистостях. а зараз часто священик, сповідаючи по 
черзі чоловіка і жінку, не здогадується, що вони под-

ружжя. але ж даючи духовні 
настанови таким чином, легко 
порушити мир у сім’ї. Паїсій 
святогорець радить, щоб 
духівник у подружжя був за-
гальний. «Досвідчений пастир 
знає «пороги» і «шорсткості 
« обох членів подружжя. 
він вміло «обтісує» їх, щоб 
щільніше «підігнати» один до 
одного. По суті, він працює 
«духовним столяром»: з’єднує 
дві обрані «дошки», щоб вони 
прилягали тісніше і не розхо-
дилися в різні боки від «тиску». 
«столяру-духівнику» потрібно 
мати на руках одразу обидва 
«шматка дерева», - підсумовує 
старець.
    один раз побувавши у лю-
дей вдома, можна дізнатися 
про них набагато більше, ніж 
за роки спілкування з ними в 
храмі. сім’я як мала Церква 
являє собою осередок Церкви 
вселенської, тому важливо, 
щоб вона жила церковним жит-
тям, брала участь у житті парафії і була з ним безпо-
середньо пов’язана…
  … Хочу ще раз наголосити на тому, що мета 
нашої діяльності не повинна обмежуватися лише 
відновленням і будівництвом храмів. нам необхідно 
прагнути до того, щоб   божий дім наповнював-
ся людьми, освіченими світлом Христової віри, які 
у житті своєму втілюють заповіді божі. нові члени 
Церкви повинні отримувати гідну проповідь про віру і 
духовне виховання в атмосфері, коли пастир служить 
для них особистим прикладом благочестя».
   слід сказати, що дану тематику пастирства 
та соціаль-ного служіння священиків владика 
продовжує і на подальших зібраннях, адже на даний 
час архіпастир вважає це головним фактором, яким 
відзначається достойний служитель Церкви. 
    також цікаво згадати ті слова, які єпископ Філарет 
виголосив під час свого представлення на кафедрі. 
тоді на богослужіння до Георгіївської церкви міста 
львова прибув архієпископ Житомирський і но-
воград-волинський никодим, який і очолив чин 
представлення владики пастві. Після слів вітання 
архієпископа никодима, який привітав парафіян з 
новим архіпастирем та побажав львівському владиці 
сил у подальших трудах на Галицькій кафедрі, зі сло-
вом звернувся і новопризначений владика. зокрема в 
своєму першому зверненні до врученої богом пастви 
владика сказав: «Церква є тілом Христовим, яке живе 
і наповнюється одвічно Духом святим і, як запевнив 
нас сам Господь, навіть «ворота пекла не зможуть її 
перемогти». 
   тому ми, як вірні Її чада, повинні завжди з вдячністю 
приймати те, на що спрямовує нас у подальшому 
житті священноначалля, через яких Господь являє 
свою Премудрість і Промисл. 
  адже Церква, водночас, є боголюдським організмом, 
і саме ця таємниця одночасного буття у житті вічному 
та земному змушує нас сприймати усі рішення  з 
синівською щирою любов’ю. і тільки тоді  вони є для 
нас спасительні, саме наше смиренне відношення до 
небесного отця та Його святої волі  дає надію на жит-
тя вічне, яке дарується вірним дітям. 
  тому будьмо вдячні Господу, що, з великої своєї 
Милості дає нам можливість і надалі перебувати в 
Євхаристійному спілкуванні, молитися один за од-
ного як це належить православній громаді, бути 
однією сім’єю і щоразу зміцнювати свою любов до 
ближніх через спілкування з небесним отцем, який 
піклується про нас і тому не полишає нас одних у вирі 
земного життя!»
   так вже сталося, що архієрейська хіротонія вла-
дики Філарета відбулася в другий день нового 2011 
року. від тоді у львівській єпархії перші дні кожного 
року є нагодою не лише подякувати Господу за Його 
милість у минулому році і попросити благословення 
на прийдешній, а й оглянутися на черговий рік життя 
Православної Галичини та побажати наснаги на но-
вий рік святительського служіння Керуючому єпархії. 

тож і цього року, 2 січня, за богослужінням, яке звер-
шив єпископ Філарет у співслужінні з духовенством 
єпархії, владика зазначив наступне: «я хотів би низь-
ко вклонитися і сердечно подякувати нашому духо-
венству, народу нашому - всім тим, хто, подібно до 
аарона (ісх. 17, 12), підтримував руки Єпископа в цей 
рік історичного буття нашої Церкви в Галичині. Ми мо-
лилися про те, щоб народ наш був  здатний подолати 
тяготи, пов’язані з різними випробуваннями і трудно-
щами. Ми молилися про нашу єдність і порозуміння. 
незважаючи на різні труднощі, що   виникали час від 
часу, сьогодні можна свідчити про те, що, з милості 
божої, ми пройшли цей рік в мирі і благополуччі. У кож-
ного, напевно, є своє пояснення того, що відбувається 
навколо людини - світські люди використовують свої 
терміни, пропонують свій аналіз, а ми, віруючі люди, 
віримо, що Господь прихилив свою милість до всього 
нашого народу і допоміг подолати ці труднощі.
   я дякую богові за живий відгук людей на те, що 
говорила і робила Церква, - відгук людей похилого і 
середнього віку, дітей та молоді. і якщо за цей рік ми 
зробили хоча б один, нехай невеликий, але важли-
вий крок назустріч тому, щоб сучасні люди нарешті 
зрозуміли, що є таємниця церковного буття і заради 
чого існує Церква, то це вже наша спільна, нехай не-
велика, але реальна перемога. 
  від цього розуміння є почуття того, що народ 
перетворюється і йде назустріч своєму спасителеві. 
Дай бог, щоб цей хід не сповільнювався через нашу 
гріховність, нашу слабкість, нашу нерозумність або 
черствість».
    отже, відносно цінностей, які переслідує владика у 
своєму архіпастирському служінні, загалом зрозуміло. 
Для єпископа Філарета і церковна громада, і єпархія, 
і вся Церква є однією родиною, і відносини представ-
ляються лише сімейні, які продиктовані найвищим да-
ром від творця – любов’ю.
   а от яку позицію займає в інших сферах життя 
суспільства – прослідкуємо далі. Першою у переліку 
стала сфера церковно-державних взаємин та жит-
тя суспільства. ось кілька позицій владики, які він 
виголошував під час зустрічей з владою: «Першим і 
головним завданням Церкви і Держави і є зосеред-
ження своїх зусиль у тому, щоб громадське життя і 
культура нашого народу не втрачали основополож-
них моральних цінностей, без яких не може бути мир-
ного і стабільного майбутнього.
  безсумнівно першим і найголовнішим завданням 
Церкви у всі часи є проповідь Євангелія Христо-
вого. всі християни, не тільки священнослужителі, 
але й миряни, покликані до того, щоб проповідувати 
Євангеліє, нести благу звістку словом і свідченням 
у власному, сімейному і суспільному житті. Церква 
сьогодні прагне до того, щоб сприяти ствердженню 
релігійної свободи, відстоюючи законне право релігії 
на присутність у публічній сфері.
 Держава повинна бути зацікавлена в такому 
синергізмі Церкви і суспільства…
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 … сьогодні наше суспільство опинилось перед 
новими викликами. Під приводом дотримання 
принципу світськості або захисту свободи вибору, 
піддаються сумніву моральні принципи, що засновані 
на заповідях божих.
   Пропагуються аборти, евтаназія, одностатеві со-
юзи, які намагаються представити як одну з форм 
шлюбу, насаджується споживчий спосіб життя, за-
перечуються традиційні цінності і викреслюються 
релігійні символи з суспільного простору.
     сьогодні як ніколи проявляється в житті Церкви і дер-
жави післяреволюційний декрет про відокремлення 
Церкви від держави. Церква відокремлена від держа-
ви, але не може бути відокремлена від суспільства. 
Держава повинна підтримувати церковні починання, 
що стосуються питань, які мають важливе суспільне 
значення.
   все це може приносити позитивний результат, 
але ми чуємо, що лунає й критика на адресу цих 
відносин. але всім, у тому числі і критикам, потрібно 
зрозуміти: в результаті цієї взаємодії священикам 
стало простіше потрапити до школи, лікарні, тюр-
ми, - до десятків тисяч людей, які їх чекають. а люди 
після цієї зустрічі змінили своє життя…
 … Ми сьогодні відкрито можемо свідчити про 
Євангеліє і християнські цінності. Церква абсолют-
но вільна у визначенні внутрішньоцерковного жит-
тя, вона має можливість говорити те, що вважає за 
потрібне, в тому числі, коли це стосується ситуації в 
суспільстві, його морального стану».
     вже багато років єпископ Філарет 
служить Українській Православній 
Церкві в синодальних структу-
рах. сьогодні владика очолює 
один із найпотрібніших сучасно-
му суспільству установ – сино-
дальний відділ з питань охорони 
здоров’я та пастирської опіки ме-
дичних закладів. і на даному етапі, 
розуміючи актуальність служіння 
Церкви людям в медичній галузі, 
переслідує наступні принципи, яких 
навчає людей в білому під час ча-
стих спільних проектів чи зустрічей: 
«нинішній день пропонує нам щод-
ня багато відкриттів у сфері знань 
та модернізацію набутого досвіду. 
адже ми живемо у світі технічного 
та інтелектуального прогресу. Про-
те ні одна інноваційна технологія, не 
може замінити самовіддане, жертов-
не служіння лікаря, до якого він по-
кликаний, і якого так потребує кожен хворий! лише 
суміш результатів роботи розуму та серця може дати 
рецепт вдалого лікування в умовах сьогодення!
   Ми усі разом покликані своїм служінням зменши-
ти страждання людини і цим виконати заповідь Хри-
стову про служіння ближньому. Для цього слід лише 
чути один одного! Медична галузь повинна слідувати 
тим тисячолітнім істинам самовідданості, які зібрала 
Церква за історію свого існування, в свою ж чергу 
і Церква сьогодні вивчає модернізацію лікувальної 
справи. тому і не стоїть осторонь, а бере активну 
участь у розробці новітніх технологій і словом істини 
зберігає моральність і духовність лікувальної спра-
ви.
  сьогодні, коли стрімко розвиваються технології, 
підмінюються загальнолюдські цінності голос Церк-
ви необхідний. і зовсім не для того, щоб протесту-
вати проти інноваційних розробок в медичній галузі 
– а для того, щоб вірно скеровувати розвиток науки, 
щоби збереглася цінність особистості людини – об-
разу і Подоби божої».
    нещодавно у львові пройшов Vіі всеукраїнський 
Фестиваль зМі православних, який вперше розгор-
нув свою діяльність не лише у львові, а й взагалі 
на західній Україні. водночас цей Фестиваль займає 
дуже важливе місце у житті сучасного українського 
суспільства, адже збирає під одним дахом тих 
відважних борців за правдивий образ Церкви в 
очах людей, яким постійно нав’язується брехлива 
інформація, що призводить до відчаю та зневіри 
останніх. тому недарма працю сучасних право-
славних журналістів порівнюють з апостольською 
проповіддю. Факт проведення такого значимого 
і важливого зібрання професіоналів слова і пера 
продиктований, в першу чергу, особливою увагою 
єпископа Філарета до церковної журналістики.  

і ось з якими словами звернувся владика до сотні 
учасників з усіх регіонів України, а також росії і 
Польщі: «сьогодні Православна Церква прагне ви-
користовувати всі можливі засоби для християнсь-
кого свідчення світові. нас дуже часто запитують, 
а навіщо Церкві свої зМі, навіщо створювати суєту 
через фотозйомку на службі і під час заходів, навіщо 
будоражити людей своїми зверненнями і статтями.
   відповідь дуже проста. Православні журналісти, 
єпархіальні прес-секретарі, які зібралися в цій залі,  в 
основу своєї діяльності ставлять саме євангельську 
місію і це є стратегічним баченням того, чим, власне 
кажучи, покликаний займатися церковний журналіст. 
Це стратегічне відчуття ніколи не повинно нас поки-
дати.
   Дивовижний вираз Достоєвського «Краса 
врятує світ!» і уточнення цього виразу  реріхом 
«Усвідомлення краси врятує світ!» наштовху-
ють нас на думку про завдання і відповідальність 
представників зМі. Євангельська істина нам гово-
рить те, що «любов врятує світ». виходячи з цьо-
го, ми можемо поставити запитання, яким чином 
впливає зМі на соціум. 
   Ми знаємо який різний вплив мають зМі, які так 
само можуть або врятувати світ, або привести його 
до загибелі. Ми бачимо, що відбувається в медійному 
просторі: сьогодні кількість негативних матеріалів в 
десятки, а може, і в сотні разів перевищує число 
позитивних. багато хто з віруючих людей  запиту-

ють: «а як потрібно реагувати?» так ось реагувати 
потрібно разом всім нам! 
   іоанн златоуст дає нам відповідь щодо постав-
леного питання «Під покровом любові живемо 
радісно. любов’ю перемагаємо. любов’ю молимось. 
любов’ю об’єднаємось…».   чому саме я торкнув-
ся цих понять? виходячи з цього, я хочу нагадати 
всім журналістам, які представляють Православні 
зМі, що ви повинні бути зразком в професіоналізмі, 
ідеалом людини.
  Церковні зМі повинні впливати не тільки на 
суспільство, але й показувати приклад роботи для 
світського журналіста, роботи, в якій відображається 
божа правда. якщо журналіст  дивиться на світ саме 
так, як говорить іоанн златоуст або Достоєвський, 
то  ваш погляд і відображається  в тому, що ви го-
ворите, що ви пишете, що ви показуєте. Це погляд  
любові і миру».
   Проповідь миру і любові проявляється у вла-
дики Філарета в усіх сферах життя суспільства. 
інформаційна боротьба з нашою Церквою, яку 
розпочала УГКЦ взимку цього року у львові, була 
націлена, щоби вивести владику з рівноваги та 
спокусити у розпалюванні нових міжконфесійних 
конфліктів. Проте навіть у такому випадку єпископ 
Філарет проявив справжнє православне відношення 
до ближнього, і у відкритому листі до Першоієрерха 
УГКЦ святослава (шевчука) нагадав про заповідь 
любові і наголосив на основному покликанні Церкви 
– проповіді, а не участі у політичних акціях, зокре-
ма зазначив таке: «звичайно, кожен має право на 
власну думку, проте якщо вже ми ступили на шлях 
пастирського служіння, то мусимо завжди пам’ятати 
відповідальність перед Господом вседержителем, 
якому давали обіцянку під час своєї хіротонії, і ро-
бити все, від нас можливе, щоб «усі були одне». 

негідна поведінка священика, який хиткий перед 
політичними авантюрами та провокаціями, сіє не 
Христові істини, а чвари та лють поміж людей! Ко-
жен на своєму рівні мусить вчити людей істинній 
любові до ближнього, а міжцерковні діалоги, пере-
конаний, повинні залишатися справою виключно 
священноначалля наших Церков, без участі в них 
піар-технологій чи світських експертів, що чинять 
бурі в інформаційному просторі. та й взагалі, вва-
жаю за гідне, священослужителям не реагува-
ти на провокації, які часто з’являються в нашому 
суспільстві задля продовження релігійного проти-
стояння. в таких ситуаціях результатом стає лише 
зневіра людей до Церкви та її служителів».
  нереально також сьогодні стояти осторонь тих 
процесів, які руйнують загальноприйняті принци-
пи формування майбутнього члена суспільства. 
в цьому напрямку владика, звісно, займає тверду 
позицію у своїй активній діяльності по відстоюванню 
прав дитини, захисту цінностей традиційної сім’ї 
та соціального статусу. 1 червня цього року, з на-
годи Дня захисту дітей, на сайті львівської єпархії 
було опубліковано офіційне звернення єпископа 
львівського і Галицького Філарета, в якому були такі 
позиції з актуальних питань сьогоднішнього погляду 
на дитину та сімейні цінності: «Ми часто забуваємо 
про те, що дитина є також образ божий. за вченням 
Православної Церкви, життя людини розпочинається 
з моменту зачаття, тобто, уже з цього моменту в 

материнському лоні перебуває, 
дух, душа і тіло нової людини, яка 
потребує нашого особливого захи-
сту і уваги. нажаль, сьогодні зростає 
тенденція загрози самому інституту 
народження дітей, яка заперечує 
відповідальність людини як перед 
близькими, так і перед суспільством 
в цілому. тому від цього, чи зможемо 
ми відродити усвідомлення святості 
материнства і величі батьківського 
обов’язку, залежить майбутнє як 
Церкви, так і Держави.
  особливим рушієм виховання 
майбутнього покоління є і буде 
сім’я. сім’я як Мала Церква, як 
союз чоловіка і жінки – допомагає 
людині не лише правильно вибу-
дувати відносини між подружжям, 
дітьми і батьками, але й виховати 
в ній відповідальне відношення до 
життя, до служіння Церкві, Державі 
і ближнім.

  Дитина має право на те, щоб розвиватись у 
повноцінній сім’ї, де батьки живуть згідно з божи-
ми заповідями та плекають здорові християнські 
традиції.
   надзвичайно велике значення має виховання в ди-
тячому віці, коли закладаються основи особистості. 
адже ці роки в подальшому визначають все наше 
життя. електронні засоби спілкування нашого часу, 
комп’ютерні ігри відчужують дітей одне від одно-
го, закривають дитину в собі, дають можливість 
дитині вибудувати нереальний віртуальний 
егоїстичний всесвіт. Ми забуваємо, що через реаль-
не спілкування дитина вчиться милосердя, співчуття 
і взаємодопомоги, вона вчиться співпереживати чу-
жий біль, виконувати заповідь любові до ближнього, 
а відтак, віднаходити в своєму житті шлях до бога. 
все це є можливим через створення відповідних 
умов для гри та творчого розвитку серед своїх 
однолітків.
    наше майбутнє, - майбутнє нашої країни 
формується в кожній сім’ї. Міцна сім’я, добре 
освічені і морально виховані діти – це майбутнє 
високодуховної, економічно і соціально стабільної 
нації».
 Метою даної аналітики месиджів, виголошених 
єпископом Філаретом за цей минулий рік, не є виз-
начення оцінки його діяльності. Це лише огляд зна-
кових і суспільноважливих позицій, які явно характе-
ризують владику сьогодні. тому і висновки до даної 
статті робити зарано – кожна цитата, наведена тут, 
сама за себе красномовно свідчить, а кожне слово 
краще за себе говорить, ніж ми б могли певним чи-
ном їх оцінити. Доцільно на даному етапі лише по-
чати реалізовувати ці слова в своєму житті – чого 
кожному, хто вболіває за своє духовне життя, щиро 
бажаю! Марк Каюмов
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Спогади благочинного:

Як святкували 1000-річчя 
ХРЕЩЕННЯ РУСІ

   23 ГрУДня 1980 роКУ священний 
синод ухвалив «розпочати підготовку 
до святкування руською Православ-
ною Церквою майбутнього великого 
ювілею», для чого утворив ювілейну 
комісію під головуванням Патріарха 
Пімена. спочатку передбачалося, що 
святкування ювілею Хрещення русі 
буде винятково внутрішньою церков-
ною урочистістю.
   Проте, 29 квітня 1988 року відбулася 
зустріч Патріарха і постійних членів 
синоду з Михайлом Горбачовим «у 
зв’язку з 1000-річчям введення христи-
янства на русі», яка послужила сигна-
лом для партійних і радянських органів 
висвітлювати святкування ювілею як 
загальнонаціонального заходу. У бесіді 
М. с. Горбачов зазначив, що «в умовах 
перебудови стала можливою більш ак-
тивна участь релігійних діячів у житті 
суспільства». 
    спочатку керівництво країни напо-
лягало на святкуванні 1000-річного 
ювілею виключно в Москві, але церковні 
діячі переконували, що необхідно про-
вести урочистості в українській столиці, 
адже в 988-му році князь володимир 
хрестив русь саме в Києві. Доводи ду-
ховенства врахували частково: основ-
не свято вирішили все ж провести в 
Москві, а в Києві, ленінграді, Мінську та 
володимирі – відзначити ювілей менш 
масштабно.
  за тиждень святкувань з 5 по 12 
червня 1988 року Москва прийня-
ла членів Помісного собору і більш 
ніж 500 почесних гостей, серед яких 
значилися патріархи антіохійський, 
Єрусалимський, Грузинський і болгарсь-

кий, глави Кіпрської церкви, Польської, 
чехословацької, Православної церкви 
в америці, а також генсек всесвітньої 
ради Церков еміль Кастро. 
  Урочистості відкрилися божествен-
ною літургією в Московському бого-
явленському соборі. Після привітань 
Патріарх Пімен виголосив пастирське 
слово: «настав час великого торжества 
руської Православної Церкви. собор-
ною молитвою ми покладаємо початок 
святкування 1000-річчя Хрещення русі. 
Церква Єдина свята соборна і апо-
стольська є тим провідником до спа-
сення життя вічного, яким зійшли від 
землі на небо сонми святих, які богу 
догодили, зійшли і співвітчизники наші 
слідом за рівноапостольними княгинею 
ольгою і князем володимиром, який 
«землю руську хрестив ... і насадив 
віру у Єдиносущну тройцю» ... і нині ми 
згадуємо тисячолітній шлях жертовного 
служіння руської Православної Церк-
ви і разом з тим свідчимо, що вона, як 
і колись, не перестає наставляти чад 
своїх на шлях духовного вдосконален-
ня, утвердження в нашому спільному 
земному домі богом встановлених 
заповідей...»
  наступного дня в троїце-сергієвій 
лаврі відкрився Помісний собор, го-
ловним діянням якого став розгляд пи-
тання про канонізацію святих в руській 
Православній Церкві. Для прославлен-
ня у лику святих були запропоновані 
благовірний великий князь Московсь-
кий Димитрій Донський, преподобний 
андрій рубльов, преподобний Максим 
Грек, святитель Макарій Московський, 
преподобний Паїсій величковський, 

блаженна Ксенія Петербурзька, святи-
тель ігнатій брянчанінов, преподобний 
амвросій оптинський, святитель Фео-
фан затворник. за рішенням Помісного 
собору було звершено чин канонізації 
новоявлених угодників божих.
   а через два дні після завершення мо-
сковських урочистостей київський ае-
ропорт бориспіль приймав глав право-
славних Церков румунії, болгарії, Кіпру, 
патріарха Єрусалимського і делегацію 
римської католицької церкви.
 Для прийому закордонних гостей 
у Києві капітально відремонтували 
готелі та відреставрували храми, які 
в срср не завжди використовували-
ся за прямим призначенням. Урочисте 
богослужіння на честь 1000-річчя Хре-
щення русі відбулося у стінах володи-
мирського собору, де в 1930-х роках 
розміщувався антирелігійний музей.

   тодішнім духовним особам, окрім звер-
шення богослужінь, довелося також 
дотримуватися радянського диплома-
тичного протоколу. так, по завершенні 
святкової служби біля пам’ятника князю 
володимиру, делегація почесних гостей 
вирушила покладати квіти невідомому 
солдату в парку вічної слави. Потім 
гості і паломники відвідали вцілілі 
київські храми і святині.
  святкування ювілею стало перелом-
ним моментом для православних 
віруючих України. У червні 1988-го 
року рада міністрів Урср переда-
ла новоствореній Печерській громаді 
будівлі та територію Дальніх печер 
Києво-Печерської лаври. а через два 
роки духовенству були віддані пра-
ва на володіння і ближніми печерами. 
Це, а також подальше зняття заборо-
ни на реєстрацію православних гро-
мад і прийняття закону про свободу 
віросповідань, відродило монастирсь-
ке життя у Києво-Печерській лаврі і 
релігійне життя в Україні. 
 Після святкування у столицях, 
урочистості перенеслися в обласні 
міста. а звідти – у райони та села. 
Коли урочистості прийшли до 
львова, на святкування прибув 
високопреосвященніший Філарет, 
Митрополит Київський і Галицький, 
Патріарший екзарх усієї України та 
представники братніх Православних 
Церков – блаженніший василій, ми-
трополит варшавський і всієї Польщі 
василій (нині покійний), єпископ Ми-

хайловський іоанн (чехословацька 
Православна Церква), а також діячі 
науки, культури і громадськості. Гостей 
зустрічав високопреосвященніший Ми-
трополит львівський і тернопільський 
никодим. 23 липня у львівському дер-
жавному оперному театрі відбулося 
урочисте засідання з нагоди ювілею, 
за участю гостей та представників 
республіканської та обласної держав-
них адміністрацій: М.П.Колесника – го-
лови ради у справах релігій при раді 
Міністрів, і.с. алаєва – заступника 
виконкому львівської обласної ради 
народних депутатів, ю.ю.решетила 
– уповноваженого у справах релігій 
по львівській області  та інших. Уро-
чисте засідання відкрив митрополит 
львівський і тернопільський никодим. 
владика виголосив доповідь на тему: 
«історичний шлях християнства у 

Південно-західній русі від благовірного 
князя володимира до наших днів». 
«Упевнений, - сказав владика нико-
дим – що нині, у славні дні святкуван-
ня 1000-річного ювілею Хрещення 
русі, коли наш народ крокує по дорозі 
творчої, соціальної і духовної перебу-
дови, будуть проторені нові шляхи до 
взаєморозуміння між державою і Церк-
вою». Після засідання звучали церковні 
піснеспіви у виконанні хорів свято-
Успенської Почаївської лаври, митро-
поличого хору свято-юрського собору 
та симфонічного оркестру львівського 
оперного театру. 
    24 липня на свято-юрській соборній 
площі зібрались тисячі віруючих галичан, 
які прибули на святкове богослужіння. 
божественну літургію відправляли: 
блаженніший василій, митрополит 
варшавський і всієї Польщі, митропо-
лит Київський і Галицький Філарет, ми-
трополит львівський і тернопільський 
никодим, архієпископ свердловський 
і Курганський Мелхіседек, архієпископ 
івано-Франківський і Коломийський 
Макарій, архієпископ волинський і ро-
венський варлаам, архієпископ арген-
тинський і Південно-американський 
лазар, архієпископ Харківський і 
богодухівський іриней, єпископ Ми-
хайловський іоанн (чсср), єпископ 
чернівецький і буковинський антоній, 
намісник свято-Успенської Почаївської 
лаври Марк у співслужінні гостей у свя-
щенному сані та духовенства єпархії. 
над людським морем лунали Послан-святковий Хресний хід Жовквою очолює Митрополит никодим
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Коли хрестилась 
Галичина?

    наЙДавніша УКраЇнсьКа історична традиція 
датує проникнення християнства на землі русі 
іХ століттям і пов'язує його з місійною діяльністю 
слов'янських апостолів Кирила і Мефодія. так, уже 
вітчизняний літопис "Повість времених літ" виразно 
говорить про кирило-мефодіївську християнізацію 
українських земель. Це літописне повідомлення 
стосується також Галичини, про що маємо автори-
тетне свідчення з початку ХVіі ст. зокрема, видат-
ний український вчений і церковний діяч того часу 
Мелетій смотрицький писав: «тоді була єдність 
східної церкви із західною, коли хрестилася русь 
Галицька коло року божого 872-го за часів патріарха 
Константинопольського ігнатія; він-бо жив у єдності 
святій церковній з Миколаєм і та адріаном іі – папами 
римськими». названі М. смотрицьким папи Миколай і 
(858-867) та адріан іі (867-872), як відомо, були тими 
єпископами риму, які підтримували місійну діяльність 
солунських братів серед слов'янських народів.
   історична наука ХіХ-ХХ ст. на багатьох фактах 
підтвердила, що християнізація західних окраїн русь-
ких земель відбувалася ще до їх приєднання воло-
димиром великим до Київської держави 981 р. та до 
офіційного хрещення русі 988 р. Це був час, коли 
найзахідніші терени, заселені русинськими племе-
нами, входили до складу великоморавської держа-
ви, яка, починаючи з 863 р., була тереном активної 
місійної діяльності Кирила і Мефодія. Ця, спрямована 
на християнізацію слов'янських народів діяльність, 
була настільки успішною, що 869 р. Мефодій був вис-
вячений в римі на архиєпископа Моравії і Паннонії.
     як відомо, в 872-875 роках моравський князь свя-
тополк приєднав до своїх володінь так звану білу 
(точніше Карпатську) Хорватію. Ця слов'янська країна 
займала територію між басейнами верхньої вісли 
та верхнього бугу й стиру (можливо стрия), тоб-

то в новочасному розумінні 
західну частину історичної 
Галичини. з того часу кирило-
мефодіївське християнство 
слов'янського обряду, яке вже 
закріпилося у самій Моравії, 
стало поширюватися і на цих 
галицьких землях.
 Факт християнізації русі, 
особливо її західних (га-
лицьких і закарпатських) зе-
мель в другій половині іХ ст., тобто в період місійної 
діяльності в Моравії свв. Кирила і Мефодія та їхніх 
учнів, підтверджують найдавніші західні і руські дже-
рела. так, у "Хроніці" Козьми Празького (бл. 1045-
1125) наведений унікальний документ, датований 
972 р., з якого випливає, що русини сповідували 
християнство в слов'янському обряді ще задовго до 
офіційного хрещення Києва. Це вже був час, коли 
рим почав витісняти слов'янський обряд з богемії і 
Моравії, замінюючи його на латинський. річ у тому, 
що біля 906 р. азійські орди мадярів підбили і оста-
точно зруйнували великоморавську державу. відтоді 
її територія стала об'єктом експансії західних 
володарів, які відповідно підпорядкували собі: чеські 
королі – південну Польщу (з Краковом) і західну Гали-
чину (з Перемишлем), а угорські – землі сучасної сло-
ваччини і закарпатську русь. Ця нова геополітична 
ситуація полегшувала проникнення на ці слов'янські 
землі німецьких латинських місіонерів, під тиском 
яких рим заходився поступово витісняти слов'янську 
церковну традицію, що тривало впродовж усього Х 
століття.
       отож згаданий документ – це бреве папи Йоанна Хііі 
(965-972), в якому римський понтифік застерігає чесь-
кого короля болеслава іі, щоб він не дозволяв прак-

тикувати в Празі "сектантський обряд слов'янською 
мовою, що його сповідують болгари та русини". отже 
документ, занотований Козьмою Празьким, вираз-
но говорить, що принаймні на якійсь частині русі ще 
до її офіційного хрещення 988 року був поширений 
слов'янський обряд свв. Кирила і Мефодія. історична 
логіка підказує, що це були її найзахідніші землі, які 
безпосередньо прилягали до богемсько-моравської 
держави Пшемислідів, а деякий час навіть входили 
до її складу, тобто землі сучасної Галичини і закар-
паття. У кожному разі, на 981 рік, коли західні окраїни 
русі були знову інкорпоровані до складу Київської 
держави, вони вже були вповні християнізовані. як 
можна здогадуватися, цей факт прискорив рішення 
рівноапостольного князя володимира 988 року охре-
стити всю свою державу і таким чином включити її в 
коло європейських християнських народів.

іван Паславський, 
провідний науковий співробітник 
інституту Українознавства нанУ, 

кандидат філософських наук.
«нарис історії реліґійно-церковного життя 

на галицьких землях від найдавніших часів
 до початку ХіХ століття».

ня Помісного собору, слова привітання митрополи-
та Філарета і блаженнішого василія. Митрополит 
львівський і тернопільський никодим як правлячий 
архієрей теплими словами поздоровив усіх віруючих 
галичан з ювілейним торжеством і прикликав боже 
благословення на землю Галицьку.
   Про те, як відбувалося святкування 1000-річчя Хре-
щення Київської русі на Жовківщині, розповідає об-
ласний та районний благочинний, настоятель храму 
на честь святих Первоверховних апостолів Петра і 
Павла у м. Жовкві митрофорний протоієрей стефан 
Хомин.
  «До 1000-річчя ювілею всі парафії готувалися», 
- розповідає отець стефан -  «біля кожного хра-
му був поставлений хрест на пам’ять про цю виз-
начну дату. особливими ювілейними Грамотами 
була відзначена кожна церква, громада єпархії. 
високопреосвященніший митрополит львівський і 
тернопільський никодим до свята 1000-річчя Хре-
щення русі нагородив всіх благочинних високими 
церковними нагородами – митрами. Для цього отців 
було запрошено в собор святого юра, де під час 
літургії їм були вручені митри». 
  серед них був і протоієрей стефан Хомин, який 
на той час був благочинним Жовківського району і з 
1980 року – настоятелем церкви різдва Христового у 
м. Жовкві. Жовківське благочиння тоді налічувало 42 
церкви, в яких правило 40 священиків. 
   «в рамках святкування всі священики приїхали ра-
зом із своїми парафіянами до міста Жовкви (тоді не-
стерова), у храм різдва Христового в першу неділю 
після воздвиження чесного Хреста. вірних було так 
багато, що храм не міг усіх вмістити. богослужіння очо-
лив високопреосвященніший митрополит львівський 
і тернопільський никодим, всі священики, які прибули 
на святкування, співслужили йому. все духовенство і 
велика кількість людей в цей день причастилися тіла 
і Крові Господа нашого іісуса Христа. Проповідь виго-
лосив митрополит никодим». 
      - я, як настоятель церкви, - говорить отець сте-
фан, - щиросердечно подякував Митрополиту за 
приїзд і спільне святкування 1000-літнього ювілею, 
а також всім священикам, які прибули на урочисте 
богослужіння. від душі дякував всім людям, які при-

йшли розділити радість свята.
   «Після закінчення богослужіння на дворі перед 
хрестом відслужили святковий молебень 1000-річчю 
Хрещення Київської русі, освятили воду у спеціально 
виготовленому чані і окропили всіх парафіян. Після 
закінчення молебна пішли Хресним Ходом по вули-
цях до центру міста. священики несли вінки, квіти і 
так дійшли до тодішнього будинку культури, де вста-
новлений пам’ятник захиснику батьківщини, біля 
якого відслужили панахиду за всіх, постраждалих у 
велику вітчизняну війну. Після закінчення панахиди, 
Хресний хід пішов на цвинтар, де перед пам’ятником 
невідомому солдату знову відслужили панахи-
ду за всіх усопших. Після завершення панахиди 
високопреосвященніший митрополит никодим звер-
нувся зі словами любові і подяки до всіх, хто прийшов 
на молитву. Після святкування в Жовкві священики на 
чолі з благочинним їздили до кожного села і звершу-
вали урочисті богослужіння, присвячені 1000-річчюю 
Хрещення Київської русі, нагороджували почесних 
парафіян орденами і медалями за їхні заслуги перед 
Православною Церквою і з нагоди свята.
  в той час в народі панувало велике духовне 
піднесення, була щира радість від того, що дожили до 
часу, коли можна відкрито святкувати таку визначну 
подію в історії нашої країни.
    1000-річний ювілей Церква відсвяткувала дружно і 
урочисто, але через рік почалися рухи за поновлення 
діяльності Української Греко-Католицької Церкви і в 
життя жовківчан, як і всієї львівсько-тернопільської 
єпархії, увійшов розбрат. Почалася боротьба за церк-
ви. на Жовківщині залишилося лише 5 священиків, 
вірних Православній Церкві із 40. решта священиків 
перейшли хто куди: хто до греко-католиків, хто до 
розкольників. Православні, які молилися у церкві 
різдва Христового від 1949 року, змушені були про-
тягом року молитися на вулиці біля свого колиш-
нього храму, з якого їх вигнали. Потім районна рада 
дозволила молитися у старій церкві святої тройці, 
та в Домініканському костелі. отець стефан з 
парафіянами вирішили збудувати новий храм і про-
сили владу про дозвіл  на будівництво нового пра-
вославного храму на честь святих Первоверховних 
апостолів Петра і Павла. через два роки і три місяці 

завдяки самовідданій праці парафіян нова церква 
була побудована. святий Престол і храм освячував 
блаженніший Митрополит Київський і всієї України 
володимир у 1997 році.
   а зараз ми святкуємо наступний ювілей – 1025-річчя 
Хрещення Київської русі, вже у новому храмі, який 
цього року і сам буде відзначати 20-річний ювілей 
відтоді, як в ньому звершується божественна 
літургія».

Підготувала анна шевченко

за святковим богослужінням у м. Жовква
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Світло православ’я
 Паломницькі нотатки 

У дні урочистого святкування 1025-річчя Хрещення Київської 
Русі, наш львівський паломник Денис Булавін продовжує 

ділитися своїми враженнями від, уже другої, поїздки до міста, з 
якого наші предки перейняли спасительну Православну віру - до 

Константинополя

Повернення в КонстантиноПоль
     У наш з ДоньКою другий візит стамбул зустрів 
нас, як знайомих, та і ми їхали до нього, як до ста-
рого друга. адже насправді мало хто з туристів 
повертається до нього. і от ми вирішили стати для 
нього не туристами, а кимось ближчим… вивчили 
декілька фраз по-турецьки, їздили не на таксі, як 
європейці, а тільки місцевим транспортом, без страху 
пірнали у павутиння міських вуличок, в яких будь-які 
карти та навігатори просто втрачають зміст, а щоб ви-
нирнути з них - активно спілкувались з місцевим лю-
дом, були максимально дружелюбними і відкритими, 
до прикладу: просто вітались з бабцями і дідусями, 
які виглядали з вікон! тобто, маючи сердечну пам'ять 
і любов до Константинополя, ми вирішили подружи-
тись із сучасним стамбулом. і Місто нам відповіло 
взаємністю! (до речі турецькою Istanbul означає про-
сто «в місто»). 
   отже, на такій позитивній хвилі наше паломництво 
продовжилось. святині «першого ешелону» - святу 
софію, резиденцію вселенського Патріарха – свято-
Георгіївську церкву та  монастир Хора - ми вже 
відвідали. тепер час переходити до менш відомих, 
але від того не менш цікавих. 
    Перший пункт, назва якому відома напевно майже 
всім православним – влахерна. Це північно-західне 
передмістя Константинополя яке відоме в першу чер-
гу церквою богородиці і з яким пов’язано  два вели-
ких християнських свята - Покладення чесної ризи 
Пресвятої богородиці у влахерні та свято Покрова 
богородиці. 
    історія першого свята така. Дорогоцінний ковчег, що 
містив священну ризу, був перевезений до Констан-
тинополя з Палестини святим Геннадієм, Патріархом 
Царгородським, і імператором львом великим (до 
речі, цілком ймовірно що саме на його честь був 
названий син Данила Галицького князь лев). Для 
зберігання дорогоцінної святині у влахерні, поблизу 
берега моря, був споруджений новий храм на честь 
богоматері. 2 липня 458 року святитель Геннадій з 
належним торжеством переніс священну ризу у вла-
хернський храм, вклавши її в новий ковчег. Ця обста-
вина і відображена в православній іконографії свята. 
не раз при навалі ворогів Пресвята богородиця ряту-
вала місто, якому дарувала свою священну ризу. так 
було під час облоги Константинополя аварами, пер-
сами, арабами. особливо знаменні для нас події 860 
року, тісно пов'язані з історією Православної Церкви, 
коли на місто напали наші брати-слов’яни. 
     18 червня 860 року флот князя аскольда у складі 
понад 200 кораблів, спустошивши береги чорномор'я 
і босфору, увійшов у бухту золотий ріг і погрожував 
Константинополю. небезпека завоювання була більш 
ніж реальною! святий Патріарх Фотій та імператор 
Михайло III після всенародного молебна у вла-
хернському храмі обнесли хресним ходом святу ризу 
богоматері  навколо міських стін та занурили з молит-
вою її край у води босфору. раптом здійнявся шторм і 
розметав флот словян. таким непростим було перше 
знайомство нашого народу з Православною вірою. 
але є легенда, що факт такої «дієвої» віри настільки 
вразив князя, що тоді ж відбулось перше, «аскольдо-
ве» хрещення русі (принаймні його дружини). 
      а в 910 р. в цій церкві з’являлась богородиця і роз-
простерла над прихожанами свій Покров. на згадку 
цієї події православною церквою на русі в XII столітті 

встановлено свято Покрова Пресвятої богородиці. 
   …на жаль, та влахернська церква не збереглася 
до наших часів. Проте збереглось чудодійне   вла-
хернське джерело «сльози богородиці», над яким в 
1867 була побудована грецька церква. Це джерело, 
яке б'є тут з моменту явлення богоматері, відоме 
багатьма чудесами. багато століть це місце було 
метою тисяч православних паломників! Певно, на 
сьогоднішній момент - це найсвятіше місце стамбу-
ла, яке не було ніколи сплюндровано. 
   Церкву доглядають греки. і справді доглядають 
– навколо неї розбитий квітучий сад. але, на жаль, 
вона зазвичай зачинена і там рідко відбуваються 
служби. Її відкривають тільки для груп паломників. 
Проте, коли ми почали розмову з греками, нас запи-
тали, звідки ми, - сталося невеличке чудо: почувши, 
що ми з України, храм відчинили спеціально для нас.
    Ми одразу ж пішли до джерела. біля нього стоять 
багато маленьких пляшечок з чудесною водою, які 
можна брати «на винос». але коли я почав набира-
ти, подумавши про всіх людей, яким би я міг привез-
ти такий «сувенір», то мене зупинили, мовляв «май 
совість, на всіх не напасешся». і довелось обмежи-
тись трьома. 
     Потім оглядаємо церкву. на стінах багато старо-
винних ікон, деякі привезені паломниками з росії. Досі 
лишився срібний оклад знаменитої «влахернської 
ікони», яка зараз зберігається в третяковській 
галереї. не віриться що в цьому місті являлася сама 
богородиця! Молимося, кланяємося і прощаємося…
    Йдемо до стін Константинополя, які розташовані 
поруч. залазимо на них і мандруємо вже по верху. 
(До речі саме у влахерні турки пробили стіну під час 
падіння Константинополя у 1453 році…) 
     наша наступна ціль – «перлина візантії» - церк-
ва богородиці Паммакарісти («радіючої»), - нині ме-
четь Фетхіє-джамі і музей - найбільший пам'ятник 
мистецтва, що зберігся від правління Палеологів. за 
площею мозаїк, що вціліли, поступається лише мо-
настирю Хора. саме тут знаходилася кафедра все-
ленського Патріарха після завоювання Константино-
поля, поки не була побудована церква св. Георгія. 
Дана церква знаходиться ду-у-уже далеко від тури-
стичних маршрутів, тому ми знову виявились самі! У 
стамбулі це велика розкіш - побути наодинці, в тиші 
... Ще й у такому місці… 
    але насправді на душі сумно. на стелях всього 
декілька фресок - Христос-Пантократор у оточенні 
пророків, святий антоній, скорбна, зовсім не радіюча 
богоматір… «богородице, Дево, радуйся!» Хоч у 
твоєму місті тобі немає більше місця, пам'ять про 
твій Покров живе у храмах святої русі та, хочеться 
сподіватись, у наших серцях…
       Ще одна "перлина візантії" знаходиться 
неподалік - Церква Марії Монгольської. Це єдина 
церква  візантійських часів, яка ніколи не служила 
мечетью і в якій завжди відбувалася божественна 
літургія. своїм ім'ям зобов'язана своєї будівниці та 
покровительці - дочці візантійського імператора Ми-
хайла VIII Палеолога Марії Деспіні - дружині ільхана 
абака-хана (монгольського правителя близького і 
середнього сходу). 
   Церква непримітна ззовні - треба знати як вона 
виглядає, щоб її знайти. нас зустрічають «знайомі» 
закриті двері. «без надії сподіваючись» дзвони-

мо у дзвоник. відкриває жінка середніх літ. Пароль 
«Україна» - і в цей день всі двері були відкриті для 
«православних братів»! знов доглянутий квітучий 
сад. намагаємось порозмовляти. Жінка не схожа на 
гречанку. Питаю «Turkish»? У відповідь хреститься –  
«Christian!» (ніби «бог милував»). відкриває для нас 
церкву, включає світло. 
   Церква не справляє враження «сідої давнини», але 
дерев’яний іконостас справді старовинний. До речі, 
саме в тій церкві переховували ікони, під час біди 
іконоборства. Кажуть, тоді всі стіни з низу до верху 
були завішані найціннішими іконами. До того часу 
лише декілька з них ще висять тут. біля ікони святій 
варварі стоять покинуті костилі – місце таки благо-
датне, тут справді відбуваються дива…
     на стіні ще привертають увагу два якихось папірці 
з арабською в’яззю у рамках – це фірмани (накази) 
Мехмеда II і баязида II, які підтверджують «свободу» 
церкви та передають у власність грецькій громаді. 
    Проте ця «свобода» була дуже умовною. забо-
ронялось відкрито сповідувати свою віру, вводилось 
повна заборона на зображення хреста, звук дзвона, 
священикам у вбранні було заборонено з’являтись 
на вулицях міста. і це був тільки початок! Потім ці 
умови все погіршувались і погіршувались, а право-
славне грецьке населення стамбулу все утиска-
лось і утискалось. регулярно відбувались погроми, 
у яких нищились православні церкви, будинки, вби-
вались сотні греків.  Грецький район Фенер, у яко-
му розташовані всі вищезгадані святині, насправді 
справляє теж сумне враження, – він до сих пір по-
вний порожніх та спалених будинків. та і грецьким 
його можна назвати дуже умовно. Щоб зрозуміти всю 
катастрофічність ситуації, вдумайтесь у цифри: на 
початку століття у стамбулі проживало більше 360 
000 греків (30% населення). зараз їх менше 2000… 
Це навіть не 1%...  Прот. андрій ткачов не  дарма на-
звав стамбул «містом Катастрофи».
   і хоч це минуле треба пам’ятати, але його не по-
вернеш, і треба дивитись на сьогодення. і, поверта-
ючись до початку статті, можу сказати, що загалом 
стамбул – дружнє місто. Для всіх, а особливо для 
тих, хто прагне його зрозуміти. і ще: це місто-свято, 
«свято, яке завжди з тобою». тому, що в той час, коли 
на площі таксім відбувалась «маленька революція», 
у туристичній частині життя било ключем. 
   але найкращу характеристику цьому місту дав 
наполеон: «якщо земля була б єдиною державою, 
стамбул був би її столицею».

світлина автора


