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   Сьогодні, 5 липня 2014 року, о 6:00 ранку відійшов до Господа Предстоятель 
Української Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї 
України Володимир.
  Протягом 22-х років Блаженніший Митрополит Володимир піклувався про  
Українську Православну Церкву, Церкву Святої Київської Русі, продовжу-
ючи відповідальну і святу справу своїх славних попередників - Київських 
Митрополитів.
  Його Предстоятельство було ознаменова-
но зміцненням Православної Церкви в Україні, 
яке супроводжувалось духовним відродженням 
суспільства, котре в умовах стрімких змін, що 
відбувалися  в житті нашої Держави і суспільства, 
привело до нових можливостей життєдіяльності 
Церкви, відродження тисяч парафій, будівництва 
нових храмів і монастирів, відродження бого-
словських освітніх закладів.
   Справедливо можна сказати, що період Предсто-
ятельства Блаженнішого ознаменувався актив-
ною участю нашої Церкви в житті Православної 
Повноти в розвитку братських стосунків з Пред-
стоятелями інших Помісних Церков.
  Образ Митрополита Володимира, вірного сина 
Батьківщини, збережеться в наших серцях, як лю-
дини глибоко вболіваючої успіхам нашої Держа-
ви і народу, і важко співчуваючої при її невдачах, 
який охороняв єдність і одностайність народу 
Божого, що знаходився під його першосвятитель-
ским омофором. Блаженніший Митрополит тво-
рив мир серед всіх людей Землі, а найбільше співвітчизників, невтомно запалю-
ючи  чад Церкви на діла любові, милосердя і миру.
  Ми завжди будемо згадувати скорботу Митрополита Володимира у зв’язку з 
розколом православ’я, у зв’язку із загостренням національних  стосунків в нашій 
державі. Його порив до виліковування цього тяжкого  недугу, до чого він закликав 
у своїх зверненнях і підносив свою палку молитву до Вседержителя. Уповаючи 
на милість Божу, ми віримо в подолання церковних  і суспільних негараздів про 
що так піклувався новопреставлений Митрополит Володимир.

   Сутністю всього життя і служіння Блаженнішого Митрополита Володимира, 
було глибоке  смирення перед волею Божою, яка поєднувала першосвяти-
тельську твердість і монашеське відношення до скорботи,  негараздів та інших  
випробувань. Але це смирення, його скромність були поєднані у ньому горінням 
духа.  Він завжди слідував словам апостола Павла: «В старанності не посла-
блюйтесь, духом полум’янійте; Господу служіть. Втішайтесь надією: у скорботі 

будьте терпеливими; в молитві постійні» (Рим. 
12, 11-12). І дійсно Блажженіший горів духом, 
полум’янів старанністю. Ця ревність більш за все 
проявлялась в проповіді Слова Божого.
   Служіння Предстоятельства Блажженнішого 
Митрополита було служінням «великого молитов-
ника». Його можна назвати «Людиною Церкви», 
«Церковник з великої літери»! Він ніколи не дбав 
про високі церковні посади.  На своє служіння він 
дивився як на послух, який повинен виконувати 
до кінця, твердо, непохитно, подібно справжньо-
му воїну, перебуваючи в послуху навіть до смерті.
  Блаженніший був подвижником Церкви і страж-
дальцем за Церкву, його подвиг для багатьох був 
невидимий. Ніхто, хто знає його, не може сказати, 
що він був як лоза вітром колихана. Митрополит 
Володимир ніколи не відносився до святителів, 
які зовнішнє світилися ріжучим сліпучим світлом. 
Вся слава його була всередині, він горів духом, з 
ним завжди біло затишно і комфортно.
 Своїм архіпастирським служіння і прикладом 
людського життя Владика підштовхував  своїх 

братів єпископів, священиків і простих людей до любові, справедливості, чесності 
і порядності, завжди перебуваючи у волі Божій.
  Блаженніший Митрополит Володимир – «Був самородком. Дуже відданою і 
переконливою людиною Церкви. Добрим пастирем. Монахом в повному сенсі 
слова»!
   Господи Боже наш,  Сам на землі життя прославив його. Сам же і ісход життя 
його зі святими  Твоїми праведниками учини!

+ФІЛАРЕТ, єпископ Львівський і Галицький

Слово єпископа Філарета в день смерті
 Блаженнішого Митрополита Володимира

 7 липня на площі перед Успенським собором 
Києво-Печерської Лаври Місцеблюститель Київської 
митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і 
Буковинський Онуфрій очолив Заупокійну літургію та 
відспівування спочилого Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Володимира.

   Його Високопреосвященству співслужили: представни-
ки Помісних Церков: Константинопольської – митрополит 
Едмонтонський і Західної Канади Іларіон, архієпископ 
Телмісоський Іов, Єрусалимської – митрополит Вострсь-
кий Тимофій, Руської – митрополит Волоколамський 
Іларіон, Грузинської – митрополит Зугдідський і Цаїзьський 
Герасим та митрополит Некреський Сергій, Сербської – 
єпископ Моравічський Антоній, Польської – архієпископ 
Люблінський і Холмський Авель, Американської – єпископ 
Толедський Олександр, РПЦ Закордоном – архієпископ 
Берлінський Марк, митрополит Кишинівський і всієї Мол-
дови Володимир, представник Білоруської Православної 
Церкви єпископ Туровський і Мозирський Леонід, 
єпископат Української Православної Церкви, та чисельне 
духовенство. За богослужінням голови делегацій оголоси-
ли листи співчуття від Предстоятелів Помісних Церков.
 У прощанні з Митрополитом Володимиров також взяла 
участь делегація Львівської єпархії на чолі з єпископом 
Львівським і Галицьким Філаретом у складі прес-секретаря 
єпархії ієромонаха Маркіана (Каюмова) та керівника апа-
рату   єпархії Олександра Савича. Після відспівування 
тіло Блаженнішого Митрополита Володимира Хресним 
ходом було перенесене і поховане перед храмом Різдва 

Делегація Львівської єпархії взяла участь у 
прощанні з Митрополитом Володимиром

Божої Матері, що на Дальніх печерах Лаври.
  Напередодні ввечері, Преосвященніший єпископ 
Філарет молився біля гробу з тілом Блаженнішого Ми-
трополита Володимира в Успенському соборі Києво-
Печерської Лаври.
  5 липня, прес-секретар Львівської єпархії ієромонах 
Маркіан (Каюмов) взяв участь у зустрічі гробу з тілом Ми-
трополита Володимира у Резиденції Предстоятеля УПЦ 
та перенесенні його до Успенського собору, а у ніч з 6 на 
7 співслужив митрополиту Переяслав-Хмельницькому і 
Вишневському Олександру за Божественною літургією в 
Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
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Світло православ’я

  10 травня, у Свято-Троїцькому храмі міста Льво-
ва було звершено святкове Богослужіння з нагоди 
10-ліття заснування парафії.
 В цей день Богослужіння очолили митропо-
лит Білоцерківський і Богуcлавський Августин та 
єпископ Львівський і Галицький Філарет.
  Преосвященним архіпастирям співслужили клірики 
єпархії: протоієрей Віктор Путятицький, протоієрей 
Ігор Щирба, протоієрей Василій Вовчків, насто-
ятель храму протоієрей Володимир Шарабура, 
протоієрей Богдан Білас, протоієрей Юрій Кінас, 
прес-секретар єпархії ієромонах Маркіан (Каюмов), 
протодиякон Олександр Іванченко, протодиякон 
Георгій Суряднов, диякон Віктор Дудар, а також 
гості з Білоцерківської єпархії та Свято-Успенської 
Почаївської Лаври, братія якої, зокрема, привезли 
до свята у храм ковчег із мощами святих.
   На Малому вході єпископ Філарет підніс до сану 
протодиякона клірика Троїцького храму диякона 
Максима Тиртишного.
  Після читання Євангелія митрополит Августин 
виголосив проповідь, в якій прирівняв уривок з 
Євангелія до реалій сьогоднішнього дня та закликав 
православних галичан залишатися взірцем ревного 
сповідування своєї віри для всього православного 
світу.
 Богослужіння прикрашали піснеспіви двох хорів: 
парафіяльного Свято-Троїцького храму під 
керівництвом протодиякона Максима Тиртишного та 
Молодіжний хор Свято-Георгіївського кафедрально-
го храму.
 Насамкінець Богослужіння було звершено Пас-
хальний Хресний хід навколо храму, після якого до 
всіх вірян зі словами привітання звернувся єпископ 
Філарет та подарував Троїцькому храму Барсь-
ку ікону Пресвятої Богородиці. Також з ювілеєм 
привітав і митрополит Августин, який на пам’ять 
про цю радісну подію подарував ікону Спасителя 
«Лоза істинна». Підсумував святкування у храмі 
отець настоятель, який подякував архіпастирям та 
парафіянам за молитву.
  Продовжилось святкування ювілею у Палаці 
мистецтв залізничників, де пройшов святковий 
концерт, в якому радісними та оригінальними 
піснеспівами радували всіх присутніх парафіяльний 
хор та хор батьків і дітей Свято-Троїцького храму, 
Архієрейський хор Свято-Георгіївського кафедраль-
ного храму під керівництвом протодиякона Валерія 
Калінчука та ансамбль древнього співу «Канон». 
Після цього відбулась вистава парафіянки хра-
му Марії Чупахіної під назвою «Дорога до храму», 
яку поставили на сцені вихованці недільної школи 
Троїцької парафії.
  Завершилось святкове дійство словами отця Во-
лодимира Шарабури, митрополита Августина та 
єпископа Філарета, який вручив Парафії Свято-
Троїцького храму орден Української Православної 
Церкви великомученика Георгія Побідоносця, отцю 
настоятелю та клірикам храму Благословенні грамо-
ти Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита 
Володимира, матінці Любові Шарабурі орден УПЦ 
святої праведної Анни, а також медалі преподобних 
Антонія і Феодосія Печерських і Архієрейські грамо-
ти меценатам та найактивнішим парафіянам храму.

 18 травня, Молодіжка Львівської єпархії провела 
недільний день у природному заповіднику «Роз-
точчя». Неформальна зустріч православної молоді 
розпочалась в обідній порі, коли всі зустрілись у 
місті Івано-Франкове та вирушили до заповідника. 
Разом із молоддю прибули постійні ведучі 
Львівської православної молодіжки: голова відділу 
у справах молоді протоієрей Назарій Швець, голо-
ва інформаційно-просвітницького відділу ієромонах 
Маркіан (Каюмов), а також диякон Іван Тимчишин.
  На самому початку дівчата продемоснтрували свої 
кулінарні вміння, поділившись цікавими рецептами 
та продемонструвавши свої фірмові страви. Скуш-
тувавши смаколики, які підготували дівчата, усі ви-
рушили на екскурсію заповідником а також музеєм. 
Ірина Заєць, мама двох учасників молодіжки, 
розповіла про унікальність заповідника та показа-
ла цікаві експонати. Після пізнавальної прогулянки 
молодь продовжила посиденьки, де спілкувалися на 
різні цікаві теми та співали українські народні пісні.

  20-21 травня, з благословення єпископа Львівського 
і Галицького Філарета, ключар Свято-Георгіївського 
кафедрального храму м. Львова протоієрей Мико-
лай Баранов у складі делегації вчителів, батьків та 
учнів СШ № 45 відвідав Закарпаття.
  21 травня делегація відвідала Свято-Хрестовозд-
виженський кафедральний собор у м. Ужгороді. 
Настоятель храму – протоієрей Димитрій Сидор – 
провів з гостями бесіду, під час якої розповів, зокре-
ма, про історію будівництва храму.
  Після бесіди духовенство храму та всі присутні 
взяли участь в молебні за мир в Україні та благопо-
луччя підростаючого покоління.

  21 травня у с. Явора Турківського району відбулось 
освячення храму на честь ікони Божої Матері 
«Неупиваєма чаша».
 Чин малого освячення та Божественну літургію, з 
благословення єпископа Львівського і Галицько-
го Філарета, в цей день очолив благочинний міста 
Львова протоієрей Євгеній Щирба у співслужінні 
намісника Свято-Онуфріївського чоловічого мона-
стиря архімандрита Севастіана (Деркача), благо-
чинного Турківського району протоієрея Іллі Урусь-
кого, протоієрея Олексія Слободи, протоієрея 
Андрія Іванчика, протоієрея Василія Гасиджака, 
протоієрея Іоанна Черчовича, ієромонаха Володи-
мира (Козанчина), священика Петра Куприча, свя-
щеника Володимира Деркача, протодиякона Олек-
сандра Іванченка.
  За богослужінням співав малий склад 
архієрейського хору під керівництвом протодиякона 
Валерія Калінчука.
  Наприкінці богослужіння протоієрей Євгеній, від 
іме-ні Керуючого єпархією, привітав парафію з виз-
начною подією в її житті та оголосив імена нагород-
жених грамотами. На завершення недільна школа 
парафії продемонструвала уривок з Пасхального 
концерту.

  9 червня, в день Святого Духа, Керуючий єпархією 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
Божественну літургію в Свято-Троїцькому храмі в 
місті Рава-Руська.
 Його Преосвященству співслужило духовенство 
єпархії. Наприкінці Богослужіння був звершений 
Хресний хід навколо храму, після чого Владика 
Філарет привітав настоятеля та присутніх зі святом.
   За старанні труди на благо Святої Церкви та з 
нагоди 50-річчя, настоятеля храму протоієрея Ігоря 
Янчука було нагороджено Орденом Української 
Православної Церкви святого великомученика 
Георгія Побідоносця.

 13 червня, у приміщенні Церковно-археологічного 
кабінету Київської духовної академії відбувся 
Всеукраїнський круглий стіл «Українська Православ-
на Церква і суспільно-політична криза в Україні».
  Організований Відділом зовнішніх церковних 
зв’язків УПЦ, захід зібрав голів і представників інших 
Синодальних структур — зокрема були присутні го-
лова Синодального інформаційно-просвітницького 
відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко, голо-
ва Синодального відділу «Місія Церква і культу-
ра» ігуменя Серафима (Шевчик), співробітники 
Синодального військового відділу, благодійності і 
соціального служіння тощо.
 Участь взяли священнослужителі з усіх областей 
України — загалом 30 осіб.
  Від Львівської єпархії участь в круглому столі взяв 
протоієрей Богдан Хилинський.
    Відкриваючи круглий стіл, секретар Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей 
Миколай Данилевич окреслив формат зустрічі. 
Священиків з усіх регіонів України запросили, щоб 
обговорити наявні суспільні та релігійні проблеми, 
висловити своє бачення необхідних подальших дій.
   Після засідання круглого столу, коли можливість 
висловитися було надано кожному учаснику, 
відбулася зустріч з Керуючим справами УПЦ митро-
политом Бориспільським і Броварським Антонієм, 
під час якої пропозиції та проблеми було донесено 
до відома священноначалля Церкви.

  17 червня, з благословення єпископа Львівського 

і Галицького Філарета, керівник прес-служби 
ієромонах Маркіан (Каюмов) та завідувач 
канцелярією єпархії протодиякон Олександр 
Іванченко відвідали солдатів, що постраждали 
під час АТО на Сході України, а тепер проходять 
реабілітацію у Львівському військовому госпіталі.
  Отці подякували за мужність і відвагу та вручили 
кожному бокси із порціями посиленого харчування 
задля швидшого відновлення сил. Молоді хлопці з 
важкими травмами та щирою усмішкою дякували 
за увагу до них та розповідали, що львів’яни дуже 
добрі люди і постійно проявляють до них свою опіку.

  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 Керуючий 
єпархією єпископ Львівський і Галицький Філарет. 
Богослужіння звершувалося на паперті храму, 
оскільки вмістити усіх бажаючих храм не міг.
   Його Преосвященству співслужили: намісник мо-
настиря архімандрит Севастіан (Деркач), духовен-
ство епархії, а також священники інших єпархій.
   Після Літургії було звершено урочистий хресний 
хід навколо храму. Насамкінець владика Філарет 
привітав намісника, насельників монастиря, гостей 
та вірян із престольним святом.

  29 червня, у неділю 3-ю по П’ятидесятниці, коли 
Православна Церква вшановує пам’ять святих 
землі Галицької, єпископ Львівський і Галицький  
Філарет звершив Божественну літургію в Свято-
Георгіївському кафедральному храмі міста Львова.
  Його Преосвященству співслужило духовенство 
храму. Під час Богослужіння, архіпастир звернувся 
до всіх присутніх зі словами проповіді та привітав зі 
святом. Також, за Літургією була піднесена сугуба 
молитва за мир та спокій в Україні.

 5 липня, в Свято-Георгіївському кафедральному 
храмі міста Львова, єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет звершив панахиду за Митрополи-
том Київським і всієї України Володимиром, який 
відійшов до Господа вранці цього дня.

  12 липня, в день пам’яті святих первоверховних 
апостолів Петра і Павла, Керуючий Львівською 
єпархією єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив святкове Богослужіння в храмі святих 
апостолів Петра і Павла міста Жовкви.
  Його Преосвященству співслужили обласний бла-
гочиний та настоятель храму протоієрей Стефан 
Хомин, духовенство єпархії.
 Після читання Євангелія архіпастир звернувся до 
всіх присутніх зі словами проповіді.
  По завершенні Богослужіння був звершений Хрес-
ний хід навколо храму, після чого владика Філарет 
привітав отця настоятеля та парафіян з престоль-
ним святом. Також за старанні труди на благо Церк-
ви орденами Української Православної Церкви були 
нагороджені ктитори та благодійники парафії.

 19 липня з благословення Преосвяшеннішого 
єпископа Філарета, молодь Свято-Георгіївського 
храму взяла участь у прибиранні території навколо 
будівлі по вул. Пекарська 59. Будівля кінця 19 століття 
була передана Львівській єпархії в грудні 2013 року 
для організації церковно-просвітницького центру 
з кабінетами єпархіальних відділів Православної 
церкви на Львівщині. Раніше це був військовий 
госпіталь, який вже років 10 не використовувався за 
призначенням, тому потрудитися довелося неабияк, 
щоб привести все в належний вигляд.
   Треба відзначити, що вперше цю толоку було про-
ведено разом з громадою євангелістів, центр яких 
знаходиться на спільній території.
   

 З 15 по 17 липня, на запрошення ігумена Ва-
топедського монастиря архімандрита Єфрема, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
паломницьку поїздку на святу гору Афон.

За матеріалами офіційного сайту Львівської єпархії
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  Всі ці роки Ви дуже багато проповідували - і в 
храмі, і по радіо, і з телеекранів. Стільки часу у 
зв'язку з хворобою віруючі не могли чути Вашого 
пастирського слова, але його дуже чекали. І ось 
тепер, коли знову Ви можете звертатися до па-
стви, що б Ви хотіли сказати всім нам?
  - Щиро дякую всім за молитви!
 Згадуючи слова апостола Павла, великого 
проповідника, якого шанує Свята Церква, хотів би 
ще раз наголосити: ми повинні перейнятися почут-
тям відданості Богу і служінням ближнім. Є повчан-
ня в апостола: в істині стійте, тримайтеся віри. Є 
й ряд інших, які закликають нас до святості. Мета 
життя людини - придбання святості, досягнення 
святості. Як преподобний Серафим Саровський 
говорив, що набуток Духа Святого - все одно, що 
святість. Вирішальну роль грає в житті нашого 
суспільства і нашої Церкви.
  «Прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господ-
нього навчу вас», - говорить нам Господь через 
Псалмоспівця. Мета життя людини - зблизитися 
з Христом. Інакше немає сенсу - ні життя, ні тих 
страждань, які припадають на частку кожного, ні 
серцевого терпіння.
  Пізнавати Бога необхідно для того, щоб пізнати 
істину нашого спасіння. Пізнавати Бога - це 
означає наблизитися до Нього, зробити ще один 
крок у Його бік. Тісне спілкування з Ним і є запо-
рукою досягнення життя вічного.
   Що зараз з Вашого більш ніж 20-річного служіння 
на кафедрі Київських митрополитів згадується з 
особливим теплом і радістю?
 - Я, на жаль, не був на Архієрейському Соборі 
в Харкові, який відбувся 20 років тому. Я був у 
Фінляндії на богословській конференції. Після 
Архієрейського Собору мені зателефонували і за-
питали, чи маю бажання і приймаю чи архієрейське 
рішення та постанову. Нехай буде воля Божа - я 
нічого не вибирав і не від чого не відмовлявся.
   Багато радісного було. Найприємніше - коли до-
зволили відкрито проповідувати, перестали забо-
роняти. Радісно було, коли з таким трудом було 
видобуто дозвіл на реєстрацію православних гро-
мад, коли наш молодіжний рух почав розвиватися.
  Радісно поява єпархій - поділ великих і вели-
ких, тому що стільки людей прийшло до Церкви, 
збільшилася кількість священнослужителів, мно-
жилися єпархії, монастирі. І це продовжується, 
слава Богу. Дасть Бог, будуть якісь результати.
  - Ваше Блаженство, це життя Церкви, а які світлі 
моменти запам’яталися особисто Вам?
  - У мене немає особистих інтересів, я живу інте-
ресами Церкви.
   - А що за ці роки було у Вашому служінні най-
важче?
  - Час було складним і для становлення України, 
складним воно було і для Церкви. По приїзду в 
Київ, я згадував Чернігів, тому що в кінці 60-х був 
там 4 роки правлячим єпископом. І завжди шкоду-
вав, коли бачив серед людей нелюдские відносини. 
Шкодував про те, що не знав, як сказати і до кого 
звернутися, щоб зрозуміли: поспішайте, люди 
добрі, робити добро, а то погибель поглине вас.
  Було багато проблем, але найстрашніше бра-
тоненавидение. Воно і сьогодні відгомін має у 
відносинах різних Церков... Я пам’ятаю, як на по-
чатку були роздратовані люди. Як деякі свяще-
ники і навіть деякі єпископи відійшли від істинної 
канонічної апостольської Церкви і стали очолюва-
ти те, що антизаконно, не Божественно, а значить 
і не піднімуть.
   - Як сьогодні ставитися до того, що про Вас мо-
ляться не тільки православні, але й ті, хто з нами 
в поділі?
   - Спасибі всім. І я прошу святих молитов у вас 

усіх - не стільки про мене, скільки про всієї нашої 
Церкви. Потрібно поважати молитву і всяке моли-
товне поклоніння як окремої людини, так і цілих 
груп. У нас немає євхаристійного спілкування з 
отошедшими, але домашня молитва не забороне-
на. І якщо ми будемо пам’ятати і шанувати один 
одного, можливо Господь пробудить совість і при-
веде нас до єдності у Христі.
  - Уже 20 років Церква в Україні знаходиться у 
розділенні. І за цей час виросло ціле покоління 
людей, які не причетні до розколу, але змушені 
жити в його реаліях, часто без розуміння, що ж нас 
все-таки розділяє. Як нам, молодому поколінню 
Української Православної Церкви, ставитися до 
наших однолітків, які виросли і виховані в УПЦ КП 
і УГКЦ? Чи шукати шляхи примирення, адже ідею 
зближення з неканонічними конфесіями в нашій 
Церкві не всі підтримують...
  - Думаю, що деякі новонавернені дійсно можуть 
не розуміти історичний шлях нашої Церкви. За-
раз є ті, хто активно включаються в молодіжний 
рух, справи милосердя, відвідують недільні школи, 
вступають у духовні семінарії. Все це спрямовано 
на те, щоб людина без всякого тиску, без загроз 
ставав на шлях роздумів про Церкву, яка як Мати 
закликає всіх і всіх об’єднує.
   Є одна непорушна істина, яку потрібно зрозуміти. 
У Церкви немає «своїх» і «чужих», «чорних» 
і «білих», а є Христос, і Він закликав і закликає 
всіх, все Він перемагає і всього досягає. Головне 
- триматися одного курсу, курс повинен бути - до 
Христа. До Нього назустріч треба намагатися йти 
кожному з нас, прагнути до Нього душею і серцем. 
Того, хто долучився, розвиватися, терпіти і допо-
магати ближньому своєму. Того, хто не долучився.
  Не тільки молодь, але й сучасні люди похилого 
віку в пошуках істини стали дуже дратівливими. 
Тому і виникають конфлікти, часто начинаемые і 
з-за релігійних питань, а справжня мета життя на 
землі часто забувається.
 - Зараз наша Церква переживає непростий 
період. В якійсь мірі ці труднощі відображаються 
на сторінках засобів масової інформації, і багато 
людей, в першу чергу світські, дуже бентежаться. 
Що б Ви могли сказати тим, хто ще не в Церкві і 
мають до неї претензії?
  - Сказати: «Іди і дивися», - як у Євангелії ска-
зано. Подивися і переконайся в тому чи іншому. 
Або у разі затвердження в сумнівах, або відкинь їх, 
але при цьому надійся на Бога. У Церкві всіх, хто 
закликає Його Святе Ім’я, поминають і приймають.
  - Ваше Блаженство, в інтерв’ю минулих років 
Ви говорили про те, що колись мріяли бути 
парафіяльним священиком. Але стали Предсто-
ятелем Церкви, і як Предстоятель маєте тепер 
значно більше можливостей влаштовувати життя 
на парафіях так, як вважаєте за потрібне. Якою, 
по-Вашому, має бути сучасна парафія?
    - Парафіяльне життя не таке легке, як здається 
ззовні та як видавалося мені в молодості. У людей 
склалося враження, що Церква завжди мала гроші 
й сьогодні теж багата. І коли запитаєш того, хто каже 
таке: «Ви хоч ламаний гріш поклали до церковної 
скрині?», - у відповідь почуєш: «А навіщо, я про це 
навіть не маю уявлення». Незаможні просять до-
помоги в Церкви, а вона далеко не завжди здатна 
допомогти, тому що сама існує на пожертвуван-
ня. Інша справа за минулих часів, коли людей у 
церкві було більше і парафії були багатшими, ніж 
сьогодні. Проблема наших парафій - відсутність 
катехізаційної роботи з людьми. Деякі парафії об-
межують свою діяльність лише обрядовістю: по-
ставити свічку, подати просфору, відбути шумні 
хрестини - та й усе. А глибини, сутності Церкви 
люди не знають.Дуже багато означають кадри - це 

майбутнє парафіяльного життя. Тому перед тим як 
направити священика на парафію, ми вкладаємо 
в нього всю душу, даємо йому духовну освіту, щоб 
він міг організувати повноцінне парафіяльне жит-
тя. Але не все складається так, як хотілося б. Іноді 
священик потрапляє в бідну парафію, прибуток 
якої становить лише кілька десятків гривень на 
місяць. І, звичайно, не кожен священик готовий до 
такого подвигу, особливо сімейний. Сьогодні мо-
лодь хоче жити комфортабельно. Молодому свя-
щенику насамперед потрібно бути героєм. Тому в 
народі й кажуть: який піп, такий і прихід. 
  - Про які недоліки парафіяльного життя, на Вашу 
думку, варто було б говорити відкрито в церковній 
пресі задля їх подолання?
  - Насамперед, про обрядовість, за якою люди не 
бачать сутності Церкви. Потрібно, щоб парафіяни 
розуміли хоча б основи Святого Письма, знали, що 
за тим обрядом, який звершується у церкві, є ще 
й глибокий зміст.Не всі священики проповідують 
за кожним богослужінням. Особливо ті, хто жи-
вуть у місті, а служать у селі: відслужив, треби 
відправив - і тиждень вільний. Не секрет, що наші 
семінаристи одружуються на світських дівчатах. 
Матінка повинна бути одна на все життя, а світські 
дівчата прагнуть зручніше жити, щоб була машина, 
квартира. І багатьох священиків це спантеличує, 
тому що, потрапивши на парафію, вони бачать, 
що коштів для задоволення цих потреб там немає. 
Проте насамперед багато чого залежить від того, 
який священик. 
   - Ваше Блаженство, яке місце в житті парафії 
може займати ініціатива мирян? Наскільки вони мо-
жуть бути залученими в процеси, які відбуваються 
на парафії?
  - Участь мирян у житті Церкви має бути якомо-
га живішою й активнішою. Не тільки стосовно 
богослужіння, але й взагалі у церковній місії та 
житті - а тут є дуже багато способів бути корисним. 
Серед святих угодників є безліч простих людей, які 
не менш мужньо, ніж священики або ченці, стояли 
за віру, Церкву та Христа в роки гонінь.
   У глибинці дуже складно знайти таких парафіян, 
які могли б допомогти священику в справі освіти й 
наставляння у вірі. А така допомога дуже затребу-
вана сьогодні.
 Миряни можуть активно займатися благо-
дійницькою діяльністю. Від кожного - по 
можливості. Хтось не грішми, а власними силами 
допомогти може: прибрати у храмі, упорядкувати 
квітник, відвідати лікарню або дитячий будинок...
  На «божественній варті» й нині стоять у хустин-
ках бабусі, на яких трималася Церква всі радянські 
роки. Однак пустити діяльність мирян у парафії на 
самоплив не можна, тому що потім це обернеться 
лихом, як часто буває, коли беруться за церковне 
діло недосвідчені люди, та ще й без благословен-
ня. Треба мудро поєднувати служіння, допомогу, 
благодійність, активність. У такій співдружності 
буде тиша, спокій і Божа благодать.

Підготував ієромонах Маркіан (Каюмов)

«Я ЖИВУ ІНТЕРЕСАМИ ЦЕРКВИ...»
СЬОГОДНІ, КОЛИ НАШ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ, БЛАЖЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ ВОЛО-
ДИМИР ВІДІЙШОВ ДО ГОСПОДА, ХОЧЕТЬСЯ ЩЕ І ЩЕ РАЗ ЗГАДУВАТИ  СЛОВА НА-
ШОГО ПЕРШОСВЯТИТЕЛЯ, ЯКИМИ ВІН НАС ПОВЧАВ ТА ВІВ ВСІ ЦІ РОКИ ДО ЦАР-
СТВА НЕБЕСНОГО. ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ УРИВКИ З ОСТАННІХ ІНТЕРВ’Ю 
МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА.
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   У XVI столітті, як відомо, відбулася реформа ка-
лендаря. У 1582 році за папи Григорія XIII комісія 
на чолі з Хрисофом Клавдіусом запропонувала 
календарну реформу. Головною причиною до про-
ведення реформи стала астрономічна неточність 
юліанського календаря.
  Спочатку ця реформа стосувалася лише цивіль-
ного календаря, однак внаслідок реформи відразу 
ж постало питання про обчислення дати святкуван-
ня Великодня, оскільки в рамках григоріанського ка-
лендаря стало неможливим застосування так званої 
Олександрійської пасхалії так як і в юліанському. 
Таким чином реформа календаря породила про-
блему пасхалії.
 Власне, проблема святкування Пасхи одна з 
найдавніших у церковній історії. Вона бере поча-
ток мало не з перших століть християнства. Так що 
можна сказати, що проблема пасхалії – це типова 
християнська проблема. Нову пасхалію прийняли 
всі католицькі країни, а з часом і протестантські. 
Яке ж відношення Православних Церков до неї?
  Варто відзначити, що протягом усього часу вису-
валися різні контраргументи. Їх спектр широкий. 
Часто вони не відносяться до області математико-
астрономічної і критикують календар виходячи 
з інших передумов: традиції, церковної єдності, 
місіонерської доцільності, богослужбового уста-
ву. Як вже було сказано, католицькі, а потім і 
протестантські держави взяли григоріанський ка-
лендар і змінену пасхалію. Православні ж постави-
лися до нововведення насторожено, побачивши в 
ньому, порушення Передання.
  Так, широко відомий православний діяч Кон-
стантинопольський патріарх Єремія II скликав в 
1583 році збори єпископів, які розглянули питан-
ня календарної реформи і висловилися про нього 
в різких тонах: «Знову церква старого Риму, ніби 
радіючи марнославству своїх астрономів, необач-
но змінила прекрасні постанови про священну 
Пасху, що здійснюється християнами всієї землі і 
святкується як визначено – і через це стає причи-
ною спокус».
  Очевидно, що в григоріанській реформі було 
передбачено відступ від постанов соборів щодо 
святкування Пасхи. Цей аргумент звучить і нині 
при розгляді питання стосовно григоріанського ка-
лендаря. Якщо звернутись до канонічних правил, 
то основними є 2 правила: 7-е Апостольське і 1-е 
Антіохійського Собору 341 року.
    Для кращого усвідомлення наведемо текст цих по-
станов: «Якщо хто, єпископ, чи пресвітер, чи диякон 
святий день Пасхи раніше весняного рівнодення з 
іудеями святкувати буде – хай буде позбавлений 
священного сану» –говорить апостольське прави-
ло.
  У дещо розширеному варіанті цю постанову 
повто-рює правило Антіохійського Собору: «Всі, 
хто осмілюється порушувати постанови святого 
і Великого собору, що був у Нікеї, у присутності 
благочестивого і боголюбивого царя Костянтина, 
про святий день спасительної Пасхи, нехай будуть 
відлучені від спілкування і відкинуті від церкви, а 
якщо і далі продовжують повставати проти доброї 
постанови. Це що стосується мирян. А якщо ж хто з 
предстоятелів церкви, єпископ, чи пресвітер, чи ди-
якон, після цієї постанови, наважиться розбещува-
ти людей, підбурювати церкви, відокремлюватися 
та з іудеями звершувати Пасху – такого святий со-
бор відтепер вже засуджує, бути відчуженим від 
церкви, як того який став не тільки причиною гріха 
для самого себе , а й причиною розладу і розбе-
щення багатьох. І не тільки таких собор відлучає від 
священнослужіння, а й усіх бажаючих перебувати 
у спілкуванні з ними, після їх усунення від священ-
ства. Звергнуті ж позбавляються і зовнішньої честі, 

до якої були вони причетні по святому 
правилу і Божому священству».
   Стосовно часу святкування є важ-
лива вказівка, яку абсолютно точно 
розкриває в своєму тлумаченні вище-
наведеного апостольського правила 
Федір Вальсамон, який стверджував: 

яких було календарне питання. Відповіді прийшли 
негативні. Приведемо 2 з них – від Руської та від 
Єрусалимської церков.
  Святіший Синод Руської Православної Церкви 
в посланні від 28 лютого 1903 відповів таким чи-
ном: «якщо розглянути питання з чисто науково-
го значення того й іншого літочислення, то більш 
авторитетні вчені у нас схиляються до юліанського 
календаря, допускаючи тільки деякі поправки в 
ньому, а не заміну його менш осмисленим, по їх 
висновку, григоріанським календарем. Цей автори-
тетний голос вчених змушує і нас, охоронців Церк-
ви, ставитися з більшою обережністю до бажання 
перемінити календар».
  Отже, як видно, ієрархи Руської Православної 
Церкви спробували обґрунтувати своє небажання 
проводити календарну реформу посиланням на 
думку авторитетних учених. Ймовірно, матеріали 
комісії 1899 року якраз і стали основою для 
підготовки такої відповіді.
  Друга відповідь, яку ми наведемо, належить 
Єрусалимському Патріарху Даміану, котрий писав: 
«Переходячи до питання Вашої Святості стосов-
но реформування діючого в Православній Церкві 
юліанського календаря, перш за все ми повинні 
сказати, що за тих умов, в яких нині перебуває 
Православна Церква на Сході, постійно зазнаючи 
впливу від місіонерських дій прихильників і слуг 

Католицької та Протестантської церков, будь-яка 
постанова стосовно реформи календаря, а осо-
бливо в сторону переваги григоріанського, буде 
шкідливою для Православ'я».
  Очевидно, що відповідь єрусалимського перво-
святителя будується на зовсім інших аргументах і в 
іншій площині, ніж відповідь Руської Церкви.
 З наведеного уривка відповіді єрусалимського 
патріарха видно, що він побоюється, що впровад-
ження григоріанського календаря стане причиною 
скорочення дистанції між Православ'ям і Католи-
цизмом в очах народу. Як би не виглядав цей підхід 
в наших очах зараз, але в той час це був аргумент 
доцільний. Ми можемо приводити 1000 аргументів 
за і проти в католицько-православному діалозі, вни-
кати в тонкощі, але народним масам в очі кидаються 
саме зовнішні відмінності. Скажемо прямо – східні 
православні християни Палестини початку ХХ-го 
століття були не дуже освіченими мирянами. Тоб-
то звичка простежувати відмінності за зовнішніми 
ознаками при прийнятті григоріанського календаря 
православною Церквою могла породити відчуття 
відсутності різниці між церквами. Так що при всій 
удаваній наївності аргумент патріарха Даміана з 
пастирської точки зору являється дуже доцільним.
      Новим витком розвитку календарного питання ста-
ла революція 1917 року. 16 листопада 1917 питання 
проведення календарної реформи було поставлено 
на обговорення Раднаркому, а 24 січня було при-
йнято Декрет про введення західноєвропейського 
календаря. У документі, зокрема ,зазначалось: 
«З метою встановлення в Росії однакового май-
же з усіма культурними народами числення часу 
Рада народних комісарів ухвалює запровадити по 
закінченні січня місяця цього року в цивільний ужи-
ток новий календар». Звернемо увагу на мотивацію 
зміни календаря, яка знаходиться не в сфері точ-
них наук, а носить культурологічний, або політико-
культурологічний характер: таким чином, радянська 
влада прийняла григоріанський календар також не 

«ми святкуємо Пасху не тоді, коли звершується 
Пасха юдейська, а після неї, тобто після весняного 
рівнодення та після 14-го дня першого березнево-
го повного місяця саме в ту седмицю, тому що тоді 
відбулись Страждання і Воскресіння Христа».
  Найважливішим тут являється вказівка не на 
іудейську пасху, а на весняне рівнодення. За 
григоріанським календарем дотримання цих 
умов святкування християнської Пасхи немож-
ливо. Звичайно, можна було б піти математично-
астрономічним шляхом і довести, що для канону 
використали не точні дані свого часу, відповідно, 
їх можна виправити, виходячи з уточнених 
астрономічних обчислень. Але вся суть у тому, що 
з тексту правила і тлумачень на нього видно, що 
не дивлячись на астрономічні фактори, правила 
пасхалії будуються не тільки на наукових даних, 
а й на ідейних. Вірніше, наукові є вторинними при 
укладанні канону. Ще раз наведемо вислів Вальса-
мона (варто відзначити, що інші тлумачі з ним по-
годжуються): «після весняного рівнодення та після 
14-го дня першого березневого 
повного місяця саме в ту сед-
мицю, тому що тоді відбулись 
Страждання і Воскресіння Хри-
ста». Тобто правило дозволяє 
дотриматись всіх умов для 
знайдення відрізку часу, що 
погоджується з Євангельською 
розповіддю про Смерть та 
Воскресіння Христа. Якщо 
календар не може викона-
ти такого свого призначення, 
перефразовуючи відомого 
філософа, можна сказати – 
тим гірше для календаря. Ми не хочемо сказати, 
що цей аргумент вірний, або, навпаки, невірний. 
Наше завдання тільки показати, що у противників 
григоріанського календаря є своя логіка, і вона вар-
та уваги.
   У Російській імперії питання про реформу ка-
лендаря піднімалось кілька разів. У 1830 році Пе-
тербурзька академія наук запропонувала ввести 
в Росії новий стиль. Міністр народної освіти князь 
К.А. Лівен подав імператору Миколі I свій відгук, в 
якому критикував даний намір та описував його як 
рішення «несвоєчасне, неналежне, що може при-
звести до небажаних хвилювань і збентеження 
умів». Аргументи князя Лівена переконали царя і 
реформа не була проведена.
  Заново питання стосовно реформи було підняте 
тільки в кінці ХІХ-го століття. У 1899 році навіть була 
утворена спеціальна комісія, до якої входили відомі 
вчені, в тому числі й іменитий церковний історик, 
професор Санкт-Петербурзької духовної академії 
Василь Васильович Болотов, який був досить кри-
тичним автором. Здавалось, від нього слід було че-
кати захисту григоріанського календаря, проте, його 
думка стосовно даного питання виявилась зовсім 
протилежною «Сам я скасування юліанського стилю 
в Росії знаходжу аж ніяк небажаним. Я, як і раніше, 
залишаюся прихильником календаря юліанського. 
Його надзвичайна простота становить його науко-
ву перевагу перед будь-якими іншими календар-
ними виправленнями. Думаю, що наша культурна 
місія з цього питання полягає в тому, щоб ще кілька 
століть утримати в житті юліанський календар і че-
рез те полегшити для західних народів повернення 
від непотрібної нікому григоріанської реформи до 
незіпсованого старого стилю» – такий його вердикт.
  Кілька років по тому, а саме в 1902 році, за 
ініціативою Константинопольського Патріарха 
Іоакима III, автокефальним православним церквам 
було направлено послання з проханням висловити 
свою думку стосовно 4-х важливих питань, одним з 

Проблеми  церковного  календаря: 
минуле  і  сьогодення
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з наукових підстав. Майже відразу після видання 
цього декрету, Помісний собор 1917-1918 рр.. виз-
нав за необхідне розглянути питання про календар 
на одному з своїх засідань. На 71 -му засіданні Со-
бору , яке відбулося 27 січня 1918 року, між чле-
нами засідання відбулась дискусія, в результаті 
котрої професору Сергію Сергійовичу Глаголєву 
було доручено підготувати доповідь на цю тему, що 
він і зробив. Його позиція зводилася до наступного 
твердження: помилки є як і в юліанському, так і в 
григоріанському календарі. Зокрема, професор пи-
сав: «Стосовно майбутнього я повинен зауважити, 
що навряд чи ми можемо залишитися при старо-
му стилі. Наші пасхальні таблиці все більш і більш 
розходяться з небом. Вони побудовані на неточних 
астрономічних даних. У майбутньому необхідно 
буде змінити стиль, для узгодження з небом та 
благополучного влаштування всього на землі. Ми 
розуміємо, що стиль необхідно змінити, але в да-
ний час практична потреба змушує нас залишитись 
при юліанському календарі». В принципі, з таким 
підходом погодилися майже всі.
   Проте, згодом патріарх Тихон прийняв рішення 
про впровадження григоріанського календаря у 
церковне життя указом від 2 (15) жовтня 1923 р. 
Однак це викликало невдоволення в церковно-
му середовищі, і тому святитель Тихон 26 жовтня 
(8 листопада) видав розпорядження: «Повсюдне 
і обов'язкове введення нового стилю до церков-
ного вжитку тимчасово відкласти». Таким чином 
григоріанський календар використовувався церк-
вою 24 дні.
  Своєрідним рішенням календарної проблеми ста-
ло створення так званого Новоюліанського кален-
даря, хоча по суті він швидше григоріанський, ніж 
юліанський .
 У 1923 році з ініціативи Константинопольського 
Патріарха Мелетія IV Метаксакіса було скликано 
нараду, на якій правда були присутні представни-
ки далеко не всіх Православних Церков, на якій 
було ухвалено рішення стосовно Новоюліанського 
календаря. Автором цього календаря є сербський 
астроном Мілутін Миланкович. Суть цього кален-
даря всім добре відома: все відзначається згідно 
з григоріанським календарем, і тільки Пасха за 
юліанським.
  Багато помісних Православних Церков прийняли 
цей календар та живуть по ньому і в наш час. Однак, 
перехід на новий календар породив розділення. Та-
ким чином, побоювання деяких ієрархів того, що ка-
лендарна реформа може спокусити певні церковні 
кола, виявилися не безпідставними. До кінця пи-
тання про календарі не вирішене і зараз. Недавнє 
рішення Синоду Польської Православної Церк-
ви про перехід на юліанський календар ще одне 
підтвердження цьому, як і тому, що юліанський ка-
лендар рано викидати на смітник історії.
   Підсумовуючи все, постараємося відповісти на 
питання: чи є ключ до вирішення календарної про-
блеми, або чи можна хоча б визначити правильні, 
не тупікові, напрямки розвитку дискусії? 
  Нагадаємо, що це всього лише особиста дум-
ка. Юліанський календар можна розгляда-
ти як частину церковної традиції, як наприклад 
церковнослов'янську мову. Як і будь-яка традиція, 
календар має свої недоліки і незручності, про-
те саме це є складовою частиною культурно-
релігійної самоідентифікації. Як і у випадку з 
церковнослов'янською мовою, на нашу думку, пра-
вильним є не консервування цієї частини традиції, а 
її розвиток такою мірою, щоб вона була зрозумілою 
для всіх. Юліанський календар має помилки, але 
все ж він більше вписується в традицію древніх 
канонів і звичаїв Церкви. Однак, є також і недоліки, 
про які б хотілося сказати окремо. І, нажаль, 
інформація про них найбільш поширена. Перш за 
все, тут мається на увазі розгляд деякими людьми 
переходу на григоріанський або новоюліанський ка-
лендар як форми апостазії.
  Нам здається, що це тупіковий і свідомо по-
милковий підхід, коріння якого набагато глибше 
і древніше, ніж власне саме календарне питання, 
але цей підхід знайшов хороше підґрунтя для роз-
витку. За таких обставин, основоположним завдан-
ням богословів, каноністів та істориків буде зробити 
максимально відомими для широкого кола віруючих 
всі аспектів календарного питання.

Архімандрит Сильвестр (Стойчев)
кандидат богослов’я, доцент КДАіС

  Цього року виповнилось 20 років церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Бистриця Дрогобицького 
району. Я пригадую, з якою радістю на очах малень-
ка горстка парафіян (28 дворів) ввійшла на першу 
Літургію в новий храм. Раділи, що мають свою церкву, 
і не потрібно відповідно до черги ходити в той храм, з 
якого їх прогнали односельчани греко-католики.
Подібна ситуація сталась і в моєму маленькому селі 
Радич Турківського району, де близько 100 дворів пе-
ревели храм до Київського Патріархату, а 80 дворів 
досі моляться в сусідньому селі Ільник з громадою 
УГКЦ. І боліло моє серце за односельчан, а особливо 
за батьків та рідних братів і сестер, адже нас в сім’ї 
було семеро. 
  Після сповіді в Почаївській Лаврі один з відомих 
старців (нині покійний схиархімандрит Димитрій) бла-
гословив мене будувати церкву-капличку в селі Ра-
дич, кажучи: «Не переживай, що немає дороги там, 
можливо не акуратно побудована, головне, щоб храм 
будувався в пісні дні з пісною їжею і без спиртного. 
Прийде час, що там буде спасатись много людей».
   У важких умовах, зі сльозами на очах цілий рік буду-
вали маленький храм Архістратига Михаїла. Так ось 3 
червня 2014 року храму виповнилось 10 років. Боже-
ственну Літургію звершив благочинний Турківського 
району протоієрей Ілля Уруський з сонмом духо-
венства. За десять років відслужено близько тисячі 
Літургій, на яких молиться 30-35 чоловік. Тішить той 
факт, що світло Православ’я знову засвітило малень-
ким промінчиком, там де його в свій час спаплюжи-
ли. Дай Боже, щоб це світло істини не погасло більш 
ніколи. 
 На Єпархіальних зборах духовенства 2 січня 
2007 року Керуючий Львівською єпархією тодішній 
архієпископ Августин благословив будувати біля 
храму монастирський корпус: трапезу, монаші келії, 
а згодом другий цегляний храм, який після 7 сесії 
Ільницької сільської ради 5-го скликання рішенням № 

194 від 24 травня 2007 року, а саме в день пам’яті 
святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, дали 
згоду для будівництва Свято-Кирило-Мефодіївського 
монастиря-скита. Сам Господь управив, щоб новий 
храм, який вже майже готовий до освячення, був на-
званий на честь рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Слід згадати, що 1 квітня 2011 року в Свято-Кирило-
Мефодіївський монастир поселився перший монах 
Феофан, який своїми руками цілий рік будував свою 
монашу келію, а в п’яти метрах від келії викопав дже-
рело-криницю, яка в спеку не висихає, а в мороз не 
замерзає. А сам монах Феофан сувору зиму, коли 
температура повітря спускалась до позначки -30º 
перезимував в своїй збудованій келії, кладучи тисячі 
земних поклонів, де прожив 2 роки, а зараз прийняв 
схиму і поселився в Кавказьких горах. 
  Більше двох років назад тут поселився ієромонах 
Володимир, який через тиждень служить щоденні 
ранні Літургії, а пізніше розбудовує монастир. Хочеть-
ся вірити, що найближчим часом, рішенням Священ-
ного Синоду буде дане благословення на відкриття 
цього скита в с. Радич і знайдуться насельники для 
нової обителі. 

Протоієрей Ярослав Яворський

  26 червня голова відділу у спра-
вах сім’ї  Львівської єпархії свяще-
ник Михаїл Коник разом з дитячим 
хором Свято-Іовського собору 
м. Дрогобича та батьками дітей, 
відвідав Підбузький геріатричний 
пансіонат. 
  Щирим та теплим було 
спілкування із людьми похилого 
віку, котрі проживають у центрі.  
Старенькі уже від ранку чекали 
на приїзд маленьких гостей. Діти 
співали для них церковні пісні, що 
вилилося в гарячу молитву знедо-
лених сердець. А потім, маленькі 
гості зі своїм дитячим теплом да-
рували солодощі тим, стареньким, які через хворобу і 
старість прикуті до ліжка. Прощаючись, діти плакали…
 Після діл милосердя – молитва. Діти вперше віддвідали 
Свято-Троїцьку парафію, яка тим часово розмістилася 
в старенькій хатинці в с. Підмонастирок, настоятелем 
якої і є священик Михаїл. Тут, на підмонастирецькій 
горі, відслужили молебен, де діти молились про мир в 
нашій державі.
  На зеленій галявині неподалік храму влаштували 
спільну трапезу. Радості дітворі не було меж, адже мало 

того, що хатина-храм розташована на високій горі, але 
ще й біля самісенького лісу. Тут можна було почути 
співання різноманітніх птахів та побачити білочку, яка 
спостерігала за маленькими гостями, перестрибуючи з 
гілки на гілку, вдивляючись в кожну постать.
  З такими радісними почуттями діти сходили з гори, а 
ще раділи й тому, що навколо падали дощі, і лише нас 
Господь милував сонячними проміннями…
   А ще відвідали садибу-музей І. Франка в с. Нагуєвичі,  
де діти дізналися не лише про життєвий і творчий 

шлях великого Каменяра, але й поба-
чили, як жили селяни кін. ХІХ – поч. ХХ 
ст. в більшості галицьких сіл.
 Підсумовуючи, отець Михаїл зазна-
чив, що «ця поїздка збагатила наших 
дітей, як духовно, так й інтелектуально. 
А саме основне, це те що поруч дітей 
були батьки, які не просто вчать дітей 
словом, але й власним прикладом 
прищеплюють дітям діла милосердя і 
любові. Сльози дітей в геріатричному 
пансіонаті свідчать про те, що ди-
тина усвідомлює уже тепер велику 
відповідальність у шануванні своїх 
батьків. Дай Бог, щоб цей батьківський 
«урок любові» назавжди залишився в 
серцях дітей».

ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ДЛЯ ПАРАФІЙ

УРОК ЛЮБОВІ
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До 100-річчя з дня народження митрополита Антонія Сурозького 

ЖИТТЯ І МОЛИТВА МИТРОПОЛИТА АНТОНІЯ
 Митрополит Сурозький Антоній (Андрій Борисо-
вич Блум), глава Руської Православної Церкви у 
Великобританії і Ірландії (Сурозька єпархія), свя-
щеник і доктор богослов'я, народився 19 червня 
1914 року в Лозанні, в сім'ї співробітника російської 
дипломатичної служби. Предки по лінії батька - 
вихідці з Шотландії, по матері він перебував у ро-
динних стосунках з композитором А.Н. Скрябіним. 
Раннє дитинство майбутнього Владики пройшло в 
Персії, де його батько був консулом. Після жовтневої 
революції в Росії сім'я Блумів опинилася в еміграції і 
після декількох років поневірянь по Європі, в 1923 р. 
осіла у Франції. 
  Тут у житті підлітка, який ріс поза Церквою, ста-
лась доленосна зустріч з проповідником, незграб-
на проповідь якого спонукала його «перевірити і 
покінчити» з християнством, натомість подарувала 
йому зустріч з живим Богом та визначила подаль-
шу долю і напрямок служіння. Взявши Євангеліє, як 
згадує сам митрополит Антоній, - «Я сидів, читав, і 
між початком першого і початком третього розділу 
Євангелія від Марка, яке я читав повільно, тому що 
мова була незвичною, я раптом відчув, що по той бік 
столу, тут, стоїть Христос. І це почуття було настільки 
разючим, що мені довелося зупинитися, перестати 
читати і подивитися. Я дивився довго; нічого не ба-
чив, не чув, почуттями нічого не відчував. Але навіть 
коли я дивився прямо перед собою на те місце, де 
нікого не було, у мене було яскраве усвідомлення 
того, що тут безсумнівно стоїть Христос. Пам'ятаю, 
я тоді відкинувся і подумав: якщо Христос живий 
стоїть тут - значить, це воскреслий Христос; значить 
я достовірно знаю особисто, в межах мого особисто-
го, власного досвіду, що Христос воскрес і, значить, 
все, що про Нього говориться, - правда». «Я відчув, 
що ніякої іншої задачі не може бути в житті, окрім як 
поділитися з іншими тою радістю, яка преображає 
життя, яка відкрилася мені в пізнанні Бога і Христа».
Після середньої школи юнак закінчив біологічний і ме-
дичний факультети Сорбонни. У 1931 році він був по-
свячений у стихар для служіння в храмі Трьохсвяти-
тельського подвір'я, єдиного тоді храму Московського 
Патріархату в Парижі, і з цих ранніх років незмінно 
зберігав канонічну вірність Руській Патріаршій Церкві. 
10 вересня 1939 року, перед відбуттям на фронт 
хірургом французької армії Андрій Блум таємно склав 
чернечі обітниці. 16 квітня 1943 року молодий інок був 
пострижений у мантію з ім'ям Антоній (на честь преп. 
Антонія Києво-Печерського) настоятелем Подвір'я 
архімандритом Афанасієм (Нечаєвим). Під час 
німецької окупації митрополит Антоній брав участь 
в діяльності антифашистського підпілля як лікар. 
Після війни продовжував медичну практику до 1948 
року, коли митрополит Серафим (Лук'янов) закли-
кав його до священства, висвятив у сан ієромонаха 
і направив на пастирське служіння до Англії, ду-
ховним керівником Православно-англіканської 
Співдружності св. мч. Албанія і преп. Сергія. З 1 ве-
ресня 1950 року ієромонах Антоній став настояте-
лем храмів св. ап. Філіпа і преп. Сергія в Лондоні. У 
січні 1953 був удостоєний сану ігумена, до Великодня 
1956 р. - архімандрита. 30 листопада 1957 року був 
хіротонізований на єпископа Сергіївського, вікарія Ек-
зарха Патріарха Московського в Західній Європі. 
  У жовтні 1962 р. Преосвященний єпископ Антоній 
був призначений на знову утворену на Британських 
островах, в рамках Західноєвропейського Екзархату, 
Сурозьку єпархію, з возведенням у сан архієпископа. 
З січня 1963 року Владика Антоній призначається ви-
конуючим обов'язків Екзарха Патріарха Московського 
в Західній Європі. У травні 1963 року нагороджений 
правом носіння хреста на клобуку. 27 січня 1966 року 
архієпископ Антоній був піднесений у сан митропо-
лита і затверджений на посаді Екзарха в Західній 
Європі; це служіння Владика ніс до весни 1974 року, 
коли було задоволено його прохання про звільнення 
від адміністративних обов'язків Екзарха. 
  В єпархії, яка трудами Владики виросла з невеличкої 
парафії, читалися лекції, проводилися щорічні 
парафіяльні збори, єпархіальні з'їзди і збори духо-
венства. Митрополит Антоній брав активну участь 
у церковному та громадському житті і користувався 
популярністю у різних країнах.

 Митрополит Антоній - учасник богословського 
діалогу між делегаціями Православних Церков та 
представниками Англіканської Церкви (1958), член 
делегації Руської Православної Церкви на святкуван-
нях тисячоліття православного чернецтва на Афоні 
(1963), член Комісії Священного Синоду Руської 
Православної Церкви з питань християнської єдності, 
член Центрального Комітету Всесвітньої Ради Церков 
(1968-1975) та Християнської медичної комісії ВРЦ; 
учасник Асамблей Всесвітньої Ради Церков в Нью-
Делі (1961) і Уппсале (1968), член Помісних соборів 
Руської Православної Церкви (1971, 1988, 1990). На 
Помісному Соборі Руської Православної Церкви в 
червні 1990 року був попередньо висунутий як додат-
ковий кандидат на Патріарший престол; кандидатура 
була відведена головуючим в перший день Собору 
митрополитом Філаретом (Денисенко) з огляду на те, 
що у запропонованого кандидата не було радянсько-
го громадянства (що було вимогою Статуту до канди-
дата в Патріархи). Був головою лічильної комісії на 
Соборі, котра обрала митрополита Ленінградського 
Алексія (Рідігера). 
  Богословська та просвітницька діяльність Владики  
була високо оцінена, він удостоєний низки церков-
них і державних нагород, а також звання почесного 
доктора богослов'я факультетів Кембриджа (1996), 
а також Московської Духовної Академії (1983 - за 
сукупність науково-богословських проповідницьких 
праць). 24 вересня 1999 Київська Духовна академія 
присудила митрополиту Антонію Сурозькому ступінь 
доктора богослов'я honoris causa.
 Митрополит Антоній Сурозький відійшов до Го-
спода 4 серпня 2003 року в Лондоні. Відспівування 
відбулося 13 серпня в Лондонському кафедрально-
му соборі Успіння Пресвятої Богородиці та Всіх Свя-
тих; його вчинили митрополит Мінський і Слуцький 
Філарет (Вахромєєв) у співслужінні архієреїв та ду-
ховенства Сурозької єпархії, інших єпархій Руської 
Православної Церкви в Європі і в Росії, а також 
представників грецького та сербського духовенства. 

Проповідь в Неділю ВСІХ СВЯТИХ
  Матір Божа і всі святі, пам'ять яких ми сьогодні святкуємо, ті, які відомі нам, бо Бог відкрив їх нам і тому що 
їх зрозуміли і сприйняли їхні сучасники, або, іноді, роки чи століття потому, - всі святі є відповіддю землі на 
любов Божу.
  І це не тільки їх особиста відповідь за самих себе, а й від імені всієї тварі, і від нашої особи також: тому що 
кожен з нас має воістину честь називатися одним з їхніх імен, нашим християнським ім'ям, ім'ям одного з цих 
святих. І ці святі, чиї імена перейшли на нас, стоять перед Богом і моляться, щоб не збезчестити їхнє ім'я в 
очах Божих.
  Святі Божі містять і охоплюють всі творіння у своїй любові, у своєму передстоянні, у своїй молитві, у своїй 
реальній, невідступній присутності. Як дивно, що ми належимо до цієї незліченної родини чоловіків і жінок, 
дітей, які зрозуміли, що замислив Господь, коли Він прийшов, жив, і навчав, і помер за нас! Вони відгукнулися 
всім своїм серцем, вони відкрилися всім своїм розумом, вони зрозуміли Його задум і прийняли Його звістку 
з усією рішучістю подолати в самих собі все, що було причиною Розп'яття; бо якби і одна людина на землі 
відбилася, відпала від Бога, Христос прийшов би врятувати її ціною власного життя. Це Його власне свідоцтво; 
один подвижник ранніх століть молився, щоб Бог покарав грішників; і Христос з'явився йому і сказав: Ніколи 
так не молись! Якби і одна людина на землі згрішила, Я прийшов би померти за нього ...
  Святі це люди, які відповіли любов'ю на любов, люди, які зрозуміли, що якщо хтось вмирає за них, то єдиною 
відповіддю подяки - є стати такими, щоб смерть його не була марною.
  Взяти на себе свій хрест означає саме це: відвернутися від усього, що вбиває і розпинає Христа, від усього, 
що оточувало - і оточує! - Христа і ненавистю і нерозумінням. І нам це зробити легше, ніж тим, які жили в Його 
час. У ті дні вони могли в Ньому помилитися; але в наші дні, дві тисячі років тому, коли ми читаємо Євангеліє 
і встає в цьому оповіданні вся міра росту Христового та Його особистість, коли у нас є мільйони свідків, які 
говорять нам, що Він дійсно віддав Своє життя за нас і що єдине, чим ми можемо відгукнутися, це віддати 
життя один за одного заради Нього, - як можна нам не відгукнутися!
  Тому в сьогоднішній день приймемо нове рішення: слухати, як вони слухали всім серцем, усім розумом, 
всією волею, всім єством, щоб бачити, що трапляється, щоб чути, що Він говорить, - і відповісти вдячністю і 
рішучістю. І тоді, якщо ми принесемо Богу це мале - нашу вдячність і нашу добру волю, - сила, щоб і нам теж 
вирости в міру зростання, яку задумав, омріяв  для нас Бог, - сила буде від Бога. Як Він сказав: Сила Моя в 
немочі звершується, Моїй благодаті тобі досить ... І Павло, який знав це, додає в іншому місці: Все можливо 
нам силою Божою, що зміцнює нас ... Сумніватися немає в чому: ми все можемо, якщо тільки дамо Богу вря-
тувати нас, понести нас від землі на Небо.
   Давайте ж почнемо заново, так, щоб святі, чиї імена ми носимо, раділи за нас, щоб Матір Божа, Яка віддала 
Свого Сина на смерть, щоб ми могли відгукнутися, могли зрозуміти, могли врятуватися, раділа за нас, і щоб 
Христос бачив, що недаремно Він жив, навчав і вмирав. Будемо Його славою, будемо світлом; це може бути 
малий вогник, як мала свічка, це може бути світло блискуче, подібно великим святим, - але будемо світлом, 
що просвітлює світ і робить його менш темним! Будемо радістю так, щоб і інші могли навчитися радіти у 
Господі! Амінь!
  
  Митрополит Антоній щедро ділиться своїм духовним досвідом, і той, хто має щире бажання засвоїти його, 
отримає справжні коштовності, в яких містяться таємниці віри, молитви, милосердя, божественної любові і 
вічного життя.

Похований на Бромптонському кладовищі.
   Особливість творчості митрополита Антонія в тому, 
що він нічого не пише: його слово народжується як 
усне звернення до слухача. Його проповідь, в пер-
шу чергу - проповідь Євангельської Любові та Сво-
боди. Духовний досвід, який не тільки носить в собі, 
але вміє передати оточуючим митрополит Антоній 
– це глибоко особистісні відносини з Богом, зустріч 
з Ним "обличчям до обличчя" людини, яка, при всій 
неспівмірності масштабу, стає вільним учасником 
цієї зустрічі. І хоча Владика часто підкреслює, що він 
"не богослов", не отримав систематичної "шкільної" 
богословської освіти, але його слово змушує згадати 
святоотцівське визначення: богослов - той, хто чисто 
молиться; богослов - той, хто знає Бога Самого ...
    Цього року неділя Всіх Святих припала на 15 червня, 
незадовго до ювілейної дати народження шанованого 
в усьому християнському світі богослова і церковного 
діяча. Пропонуємо читачам проповідь Владики на цю 
тему, записану його люблячими учнями. 



№ 2 (199) 2014 р. 7№ 2 (199) 2014 р. Світло православ’я

Творімо майбутнє ЛЮБОВ’Ю!!!
«Батьки будуть покарані не лише за свої гріхи, але й за пагубний вплив на дітей…»

Свт. Іоан Златоуст
 Виховання дітей можна порівняти із працею 
садівника, який зрощує і доглядає свій сад. 
Садівник з любов’ю доглядає за своїми улю-
бленцями, поливає, одобрює, захищає їх від 
хвороб, підрізує гілки у дерев при формуванні 
правильної крони, прищеплює їм найкращі сорти, 
а найголовніше, знає особливості кожного дерев-
ця і має терпіння в очікуванні тих плодів, які мо-
жуть вирости на них, адже на все свій час. Батьки, 
як турботливі садівники, огортаючи дитя любов’ю, 
повинні допомогти зрости особистості. Вихован-
ня – не адміністративне управління безсмертною 
дитячою душею, не сфера вседозволеності, а про-
цес творчий і неповторний, у якому батьки повинні 
знайти золоту середину, щоб допомогти зростати 
тому, хто створений на образ і  подобу Божу. За-
уважу, що правильний шлях виховання – це дорога, 
якою ступає сім’я у своїй повноті, співпереживаючи 
зачаття дитятка і його народження, від народження 
до зрілості…
  У наш час зустрічаємося з іншою реальністю… 
Сподівання батьків… відчай, коли діти не досяга-
ють тієї висоти, про яку мріяли родичі.. Невже, все 
так не втішно? Невже, причина криється у невдяч-
них  підлітках?  
  Психолог Максим Бондаренко зауважує: “Досвід 
дитини, який вона отримує у відносинах з батька-
ми, є фундаментальний для подальшого її життя. 
В результаті батьківських помилок у дітей, вини-
кають проблеми і комплекси в дорослому житті, 
які заважають їм бути щасливими і повністю себе 
реалізувати”.  Я б доповнив, що досвід дитини за-
лежить не лише від відносин з батьками, але й від 
відносин між батьками, які вона спостерігає… Отже, 
початок виховання наших дітей покладається у нас 
– батьках.
  Щире юнацьке захоплення…переживання, що й 
досі тривожать душу спогадами… закоханість, ко-
тра спалахнула у серці … погляд очей єдиного/
єдиної, без кого не уявляєш свого життя… Саме  із 
зустрічі двох розпочинається виховання майбутніх 
діток! Тоді, коли ми ще не задумуємося над фун-
даментальними істинами спільного буття, а тільки  
насолоджуємось  часом, проведеним  РАЗОМ! 
  Сучасний світ спрямований на служіння “куль-
ту плоті”, пошуками гострих відчуттів і насоло-
ди. Зрозуміло, що це відображується і на стосун-
ках закоханих, відношенням людей до шлюбу  і 
відносинами їх у шлюбі.   Задумаймось: при 
тілесній близькості відбувається поєднання людей 
на найпотаємнішому рівні. Під певною видимою 
дією звершується невидима дія – поєднання душ. І 
тільки у шлюбі це єднання законне: воно охоплює 
цілісно два людські життя і є виявом любові як по-
вноти не тільки тілесної, але й душевної і духовної. 
Через Таїнство Шлюбу жінці надається благо-
словенне право народжувати, адже читаються 
спеціальні молитви на «розрішення жіночого лона», 
призивається на молодих людей благословення 
Господнє на майбутнє батьківство.
  Але повернемося до закоханості. Це - перший 
етап розвитку стосунків. Ми захоплюємося іншою 
половинкою, нам подобається посмішка, риси об-
личчя, гарні кучері і ми намагаємося утримати цей 
образ у пам’яті. Як не дивно звучить, але молоді 
люди вже починають готуватись до батьківства. 
Ми пізнаємо один одного… Пізнання це покликане 
до чистоти і непорочності, але підступний егоцен-
тричний сучасний світ у стосунках акцентує увагу 
на  тілесній насолоді і споживацькому полюванні. 
Романтизм закоханості наповнюється не чистотою 
відносин з іншим, а пошуком партнера для отри-
мання задоволення у сексі. Любов підмінюється 
поняттям «секс».  
  Сексуальністю сьогодні наповнений соціальний 
простір споживача реклами. Це впливає на 
свідомість молодої людини. Наприклад, реклама 
презервативів, яка звучить на багатьох каналах 
телебачення. Що вкладається у свідомість нашої 
молоді? Особисто вважаю, цю рекламу не лише ан-
тиморальною, але й антидержавницькою. Розгля-

немо сюжет про «резинову броню», коли на екрані  
бачимо солдата, який готується до захисту Вітчизни 
і дівчину, простіть за вислів, але не найкращого 
цнотливого зразку. Невже солдатську честь мож-
на зрівняти з пошуком партнера, з яким піддаєшся 
вгамуванню свого лібідо? Невже у розуміння наших 
молодих хлопців вкладається те, що армія “в пошу-
ку партнера...”?. Вирішувати Вам, дорогий читачу. 
Але мене турбує інше, ще одна реклама з цього ж 
репертуару, де в сюжеті з’являється Робінзон Крузо 
на безлюдному острові, і голос за екрену твердить, 
що лишень на безлюдному острові не потрібно 
презерватива. У мене виникає запитання: у нас 
відбувається “презерватизація” населення? Подібні 
реклами й доступ до певної літератури дозволяє 
сучасному підліткові доступно ознайомитися із 
т.зв. «безпечним сексом». Це своєрідне щеплення 
молоді сучасного погляду на відносини, формуван-
ня переконання, що всі навколо однаково мислять, 
вчиняють, а утримування від дошлюбних зв’язків 
– давно віджилий стереотип. Це продокується і 
у багатьох сучасних телесеріалах та шоу. Вільні 
відносини стають нормою, де акцент робиться  не 
на  формуванням майбутньої сім’ї, а здобуванням 
чергового трофею. Сучасний молодий християнсь-
кий психолог К. Зорін  застерігає, що результатом 
таких «інтимних контактів є порушення особистості, 
психіки й поведінки». Змінюються особистісні ха-
рактеристики людини в цілому. У діяльності люди-
ни зникають поняття сорому, любові і жертовності, 
а з’являються поняття вседозволеності, сексу й 
егоїзму. Прикро константувати факт, що дитина 
стає випадковістю дошлюбних статевих зв’язків. 
І відразу закохані наштовхуються на перший 
“підводний камінь” виховання нашого майбутнього 
покоління – гріх. Що ж таке гріх? -  запитає моло-
да людина. Я б сказав, це хвороба, яка потребує 
лікування, але ця хвороба є духовною. Батьки мо-
жуть не лишень передати дитині фізіологічну хво-
робу, але і заразити малятко гріхом розпусти.  
   У нас час з’явилося поняття «небажана дитина», 
дитина яка з’являється внаслідок невпорядкованих 
статевих відносин. Вона раптом заставляє зупини-
тися і задуматися над майбуттям відносин двох, 
але часто осмислення закінчується ще страшнішим 
гріхом – абортом - вбивством своєї дитини. 
Пам’ятаймо, що аборт не позбавляє батьківства, 
а робить тих, хто зважується на жорстокий крок, 
батьками мертвої дитини, вони стають вбивцями 
своєї дитини. Відповідальність за невинну кров 
не зникає із часом, навіть якщо у майбутньому 
молоді люди не залишаються разом, а створю-
ють сім’ї з іншими. І наголошую, що у будь-якому 
випадку найперше відповідальним за вчинок т.зв. 
«громадянської сім’ї»  є  чоловік, адже йому дано 
завдання: бути главою для жінки…
    Запитаймо себе: на якому фундаменті ми будуємо 
майбутню сім’ю? Досвід спілкування та відносин 
закоханих – підгрунтя та перший етап виховання 
наших дітей. Адже, виховання повинне черпати 
цілющу силу з чистоти й непорочності відносин 
батьків. Якщо джерело забруднене, чи зможе така 
«вода» наповнити душу дитини чистотою, любов’ю 
і відчуттям перекрасного? Чи буде дитя зараже-
не важкою хворобою нарцисизму, відчуженості й 
егоїзму? Залежить лишень від кожного з нас, від 
батьків теперішніх і майбутніх. Ми передаємо ма-
лятку свою плоть і кров, частинку своєї душі, сво-
го серця. Виховання особистим прикладом є пер-
винним у відносинах батьків і дітей. Митрополит 
Антоній Сурожський запевняє, що «дитина повинна 
бачити, що те, що їй розповідають, насправді живе 
в них», тобто у батьках. Тоді дитина буде ставитися 
з довірою до батьків і наслідувати їх.
  Це перший етап підготовки до виховання нашо-
го майбутнього, але їх є ще багато і вони не менш 
важливі. Тож спробуймо їх пройти з честю і у до-
брому християнському пориві свого серця, і тоді ми 
отримаємо добрих майбутніх християн.

Голова відділу у справах сім’ї
 священик Михайло Коник

Перлини духовної мудрості
  -  Молитва – одночасно пошук Бога і зустріч з Ним, 
яка переростає у спілкування. («Мужність молитися»)
  -  Тільки той може іншого вчити і вести, хто сам є 
учнем і послушником. («Людина перед Богом»)
   -  Ближній, в розумінні Євангелія, це той, хто потребує 
нас. («Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого»)
 -  Справа пастиря - вдивлятися у своїх пасомих, 
вдивлятися молитовно, вдивлятися смиренно і їм до-
помогти стати тим, чим вони покликані Богом. («Па-
стирство»)
 -  Коли тебе хвалять, ти роби дві речі. Перше: 
запам'ятай, за що тебе хвалять, і намагайся стати 
таким. А по-друге, ніколи не намагайся людей пере-
конати, тому що чим більше будеш переконувати, тим 
більше люди будуть бачити в тобі смиренність, якої в 
тобі зовсім немає ... («Пастирство»)
  - Першочерговою, найважливішою є особиста мо-
литва, те, якими є ваші особисті стосунки з Богом. 
(«Розмова про молитву»)
 - Ставте перед собою питання, як вас судить 
Євангеліє. Євангеліє мене не засуджує, воно мене 
кличе до вічного життя. Як я відповідаю на цей по-
клик до вічного життя Євангелія, і що мені заважає 
відповісти на нього? («Пастирство»)
  -  Поспішність полягає в тому, що людина хоче бути 
на піввершка перед собою: не там, де він знаходить-
ся, а весь час трохи попереду. І поки людина так живе, 
вона молитися не буде, тому що та людина, якої тут 
немає, не може молитися, а та, яка є тут, не молить-
ся. («Пастирство»)
  - Ми забуваємо, що є гріх у нашому житті, робимося 
до нього нечутливим, забуваємо його легко, сумуємо 
про нього мало. А разом з тим, це - єдине нещастя 
людського життя. («Проповіді»)

  - Гріх вбиває. Він вбиває нашу душу, роблячи її не-
чутливою і черствою, він вбиває відносини наші з Бо-
гом і з людьми; він вбиває наше сумління і життя в 
інших, він вбиває Христа на Хресті. («Проповіді»)
 -  Вічність не полягає в тому, що колись після 
смерті ми будемо жити без кінця. Вічність - це наша 
прилученість до Бога. («Початок Євангелії Ісуса Хри-
ста, Сина Божого»)
 -  Чудо полягає в тому, що Бог за допомогою віри 
людини відновлює гармонію, яка раніше існувала і 
була порушена людською злістю, безумством, гріхом. 
(«Початок Євангелії ...»)
  - Крім Бога, немає центру життя для людини…. Коли 
Бог стане для нас скарбом, життя наше стане гли-
боким; тоді в серці нашому буде спокій, в думках – 
ясність, а в волі – твердість; і ми зуміємо прославляти 
Бога і в душах наших і в тілах наших. («Проповіді про 
молитву»)

Слово митрополита Антонія, безсумнівно, буде знову і 
знову затребуваним сучасною людиною, яка відчуває 
духовний голод і прагне молитовного спілкування зі 
своїм Творцем. 

Підготувала Анна Шевченко
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Світло православ’я
 Паломницькі нотатки 

  Одного разу наша молодіжка вирішила втілити в 
життя одну ідею: поїхати в паломництво по святим 
місцям Києва на два дні. І врешті, наприкінці червня, 
нам вдалось зібрати певну кількість людей і вируши-
ти в нашу подорож. 
   …Ми в’їхали до Києва рано-вранці десь коло п’ятої 
години ранку. Столиця зустріла нас своїми незвично 
безлюдними (у зв’язку з раннім часом) вулицями. Ось 
об’їжаємо Хрещатик, а ось видно і статую Богдана 
Хмельницького з булавою на коні…Врешті під’їхали 
до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври…
Нарешті я побачила її вживу…
  Вийшли з автобусу – холодно…Однак видно, що 
сонце ось-ось вже на підході…
  Спочатку ми пройшлися по нижній частині Лаври. 
Наш о. Маркіян провів невеличку екскурсію – він до-
бре знає всі закутки Лаври, розказав про старі-добрі 
часи навчання в тутешній семінарії. Аж ось стало 
видно, як золоті хрести і куполи покрилися сяйвом – 
нарешті з’явилося сонце…
  Звершивши спільне ранкове молитовне правило, ми 
вирушили на Літургію. 
  Далі нас чекала ексклюзивна екскурсія по печерах. 
Там знаходяться чисельні гробниці з мощами святих 
подвижників, святителів, монахів і т.д. Де ще в Україні 
(і на світі) можна зустріти таке?
  Варто зазначити, що в печери йти самому по собі 
важко – з легкістю загубишся в безлічі лабіринтів. 
До того ж там дуже темно. Так що без досвідченого 

провідника і свічки не обійтися. Ми обійшли печери 
завдяки о. Маркіяну.
  Звичайно, що ми за довгий час нашої подорожі до-
бряче зголодніли – для нас було приготовано смач-
ний обід в трапезній. Смачний борщик, картопелька з 
грибами, овочі, булочки з компотом…
  Попереду в нас ще одні великі плани: поїхати до 
Свято-Троїцької Китаєвської обителі до матінки 
Досифеї та відвідати Голосіївську пустинь, де зна-
ходяться мощі ще однієї не менш видатної матінки 
Аліпії…
  Коли ми приїхали до Свято-Троїцької Китаєвської 
обителі, о. Маркіян розказав нам коротку, але диво-
вижну оповідь про преподобну Досифею – як вона, 
таємно від всіх через свою любов до монашого життя, 
змушена була видавати себе за чоловіка…Підійшли 
до маленької дерев’яної каплички. Заходиш в неї – 

Молодіжна подорож у Київ
і прямо перед тобою знаходиться крутий спуск вниз, 
до печер, де подвизалася преподобна Досифея 
Київська. Тісні і темні печери, на низьких стелях – 
густо нанесені чорні хрести…Знаходячись в тісних і 
темних печерах, дивом дивуєшся, як взагалі можна не 
те, щоби молитися, а і жити в такому місці…Кажуть, 
що саме тут зцілилася одна жінка-інвалід: її привезли 
туди на колясці, а назад вона вже йшла своїми нога-
ми. Справжнє чудо!
  Далі поїхали в Голосіївську пустинь. Спустились до 
матінки Аліпії в гробницю. Там багатолюдно. Кілька 
людей повставали на коліна біля плити із зображен-
ням матінки Аліпії. Хтось плаче, хтось гаряче про 
щось її просить – там немає ні однієї байдужої люди-
ни… Матінка Аліпія також славиться своїми чудесами 
і зціленнями – багато людей може це засвідчити…
  І нарешті – всенічне бдіння в прекрасному Свято-
Успенському соборі Лаври. Як ми туди зайшли – ми 
просто вразилися: відразу в око впав величезний 
іконостас, весь в золоті і зі складними рельєфами. 
Надзвичайно гарні розписи ікон. Ось видно, як в 
оточенні священнослужителів служать владики 
Онуфрій, Іларій та Павел. Можна сказати, ексклюзив-
на подія… Серед лаврського духовенства служить і 
наш отець Маркіян...Чути гарні наспіви хору…
  Ввечері, під величезними враженнями нашого пер-
шого дня ми, страшенно втомлені, але щасливі, 
розійшлися по келіям. Як тільки голова торкнулася по-

душки, відразу ж і сон наступив… Не знаю, як в кого, 
а особисто в мене це був перший сон в монастирі…
  Другий день нашого перебування. 5:22 ранку. Чути 
голосний дзвін дзвона в коридорі. Пора прокидати-
ся…Ми відпочили після вчорашнього, прочитали ран-
кове молитовне правило – і вирушили на недільну 
Літургію в Свято-Успенський собор. Довга і велич-
на архиєрейська служба, багато людей, прекрасна 
проповідь владики Онуфрія на Євангельське читан-
ня – якщо око буде чистим, то і все тіло також буде 
світлим…
  Після обіду на нас чекала екскурсія в Київському 
ботанічному саду. Для цього нам потрібно було 
проїхатися київським громадським транспортом – 
зате мали нагоду подивитися і інші частини міста…В 
ботанічному саду також виявилося гарно – рідкісні 
дерева, кущі, рослини…Спускаєшся вниз по саду – і 

перед тобою відкривається чудова панорама Києва…
Ми відвідали ще два монастирі – Свято-Введенський 
та Флорівський. 
  Один із наших хлопців сказав, що в Свято-Введенсь-
кому монастирі “по-домашньому тепло”. І це дійсно 
так – при вході турботливо викладена монастирська 
свіжа випічка, а як зайдеш всередину, то зустрінешся 
із теплими поглядами ликів святих. Тамтешня 
найголовніша святиня – ікона Божої Матері “Призри 
на смирення”, до якої стоїть велика черга людей…
  Флорівський монастир не менш затишний – великий 
квітник на території і …коти. Один кіт зробив мені по-
слугу – дав себе сфотографувати…
  Зайшли в храм – застали частину служби; опісля 
того спустили Почаївську ікону Божої Матері, і свяще-
ник читав акафіст у супроводжувальному співі мона-
хинь. 
 …”Ну що, приклалися до ікони Почаївської?” – спи-
тала тамтешня монахиня мене і ще одну дівчинку. 
На ствердну відповідь вона сказала загадкові слова: 
“Прикладайтесь до неї, доки вона ще є…”
  Ми всі дружно фотографували незабутні моменти 
нашої подорожі – невідомо, чи ще колись отак можна 
буде поїхати в майбутньому…
   Щиро завдячуємо нашому провідникові о. Маркіяну 
та організаторам цієї поїздки!

Анна Тимченко


