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Львівська єпархія сьогодні

    Львівська єпархія Української Православної Церкви 
на сьогоднішній день є однією із найнечисельніших 
в Україні. Та не дивлячись на такий факт - духовен-
ство на чолі зі своїм архіпастирем несе проповідь 
Євангелія Христового усім хто прагне осягнути 
істину, яка здатна зробити кожне любляче Бога серце 
вільним та успадкувати обіцяні Іісусом Христом вічні 
обителі у Царстві Бога Отця. Єпархіальне управління 
нині працює над тим, аби наша Церква була присутня 
в усіх сферах життя суспільства, де б голос Церкви 
тверезив та моралізував усталені антиморальні та 
антихристиянські процеси, що дедалі більше охоплює 
наше повсякденне життя. 
    Так, поняття Канонічності поки в нашому регіоні 
не набуло тієї ваги, якої воно мало б заслуговувати в 
серцях та свідомості справді віруючих православних 
християн. Проте, маючи певні досягнення, ми може-
мо сьогодні чесно констатувати, що Львівська єпархія 
зібрала тих, для кого питаня спасіння своєї душі та 
наповнення свого життя благодатними дарами Духа 
Святого є набагато важливішими ніж політичні пере-
конання. 
    На даний момент Львівська єпархія складається з 13 
благочинь, в яких постійно діє 69 парафій. Крім того в 
єпархії звершується чернеча молитва в двох монасти-
рях: Свято-Преображенському жіночому монастирі 
Львова та Свято-Онуфріївському чоловічому в селі 
Межигір’я Турківського району. Ревне служіння Богу і 
Церкві в цих парафіях несуть 88 священослужителів.
    Особливої уваги заслуговує робота 11 Єпархіальних 
відділів, що діють при Єпархіальному управлінні. 
     Відділ релігійної освіти, катихізації та місіонерства, 
який в минулому році був створений шляхом 
об’єднання Місіонерського та Відділу релігійної 
освіти і катехізації. Очолив Відділ ключар Свято-
Георгіївського кафедрального храму міста Львова 
протоієрей Миколай Баранов, який є постійним чле-
ном комісії з питань «Християнської етики» та вихо-
вання при Львівській облдержадміністрації, бере ак-
тивну участь у навчально-методичному наповненні 
предмету «Християнська етика». На запрошен-
ня керівництва Львівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти голова Відділу 
прочитав низку лекцій для вчителів християнської ети-
ки. Також під егідою Відділу видається журнал «Божа 
нивка» для дітей віком від 6 до 12 років – єдине в 
Україні православне видання для дітей українською 
мовою.
    Інформаційно-просвітницький відділ єпархії був 
створений наприкінці 2012 року шляхом об’єднання 
Прес-служби та Видавничого відділу єпархії. Очолив 
новостворений відділ Керівник прес-служби Марк 
Каюмов. Крокуючи в ногу з часом відділ сповна по-
чав викоростовувати інтернет для широкого роз-
повсюдження інформації про події в єпархії та для 
місіонерської проповіді Істин Христових. Та водночас 
з цим, керівництво відділу вбачає важливість у дру-
кованих ЗМІ, оскільки на даний час інтренет ще не 

Чим живе та які напрямки роботи Єпархіального 
управління є пріоритетними сьогодні у керівництва 

Львівської єпархії. Про місце Української Православної 
Церкви на Галичині в усіх суспільноважливих сферах 

життя мовою офіційних даних
набув такої популярності серед 
усіх вірян. Тому було рефор-
мовано видання офіційної га-
зети Львівської єпархії «Світло 
Православ’я». 
  Щодо співпраці зі світськими 
ЗМІ, треба зауважити, що прес-
служба Львівської єпархії зму-
шена працювати в обмежено-
му інформаційному просторі, 
що обумовлено політичною і 
конфесіональною специфікою 
Галичини і, відповідно, її впли-
вом на місцеві ЗМІ щодо ство-
рення упередженого ставлення до УПЦ. Новинкою 
у роботі відділу стало відкриття каналу єпархії на 
відео-порталі YouTube - найбільшому сервісі, який 
збирає максимальну кількість відео та мільйони 
глядачів. На даному каналі, що має назву «Львівська 
єпархія» зібрані відеоматеріали, які розповідають про 
найвизначніші події життя Православ’я на Галичині.
   Відділ з благодійності та соціального служіння на 
чолі зі Секретарем єпархії протоієреєм Богданом 
Біласом продовжив свою багаторічну роботу з опіки 
над нужденними. На даний час при відділі несуть 
своє служіння Сестринство на честь великомучениці 
Варвари та Братство тверезості «Метанойя». Не 
залишені поза увагою і люди з вадами слуху. Щонеділі 
для нечуючих парафіян Свято-Георгіївської церкви 
проводиться сурдопереклад літургії, організовуються 
паломницькі поїздки.
    Відділ у справах молоді наприкінці 2012 року очо-
лив протоієрей Назарій Швець. Першим проектом 
відділу стала організація Різдвяного флешмобу, коли 
молоді парафіяни Георгіївського храму в центрі міста 
дарували всім львів’янам красу співу Різдвяних коля-
док. Зовсім нещодавно, 9 травня, молодь у будинку 
перестарілих привітала ветеранів та дітей Великої 
Вітчизняної війни. 
    Відділ у справах сім’ї в листопаді місяці минуло-
го року очолив Голова Духовно-просвітницького 
центру на честь праведних Богоотців Іоакіма і Анни 
диякон Михаїл Коник. На рахунку відділу проведен-
ня вже чотирьох Міжнародних науково-практичних 
конференцій «Сім’я - основа Церкви та держави». Та-
кож цим відділом традиційно проводиться благодійна 
акція «Зігрій теплом свого серця», яка проходить до 
Різдвяних свят та покликана допомогти обездоле-
ним дітям Львівщини. Дана акція яка розпочалася 
в листопаді минулого року об’єднала усі парафії та 
кожного вірянина у милосерді та турботі про дітей.
    Відділ з питань охорони здоров’я та пастирської 
опіки медичних закладів був створений наприкінці 
2012 року. Його очолив практикуючий лікар та 
протоієрей Юрій Кінас. Його діяльність поки полягала 
у висвітленні позиції Церкви з питань нововведень у 
медичну сферу обласному телебаченню.
   Відділ по взаємодії зі Збройними Силами та 

іншими військовими формуваннями України, який 
очолює капелан протоієрей Василій Марунчак, про-
довжив пастирську діяльність у військових частинах 
Львова. Стараннями відділу в цих частинах були 
пройдені два Хресних ходи: Військовий з часткою 
мощей рівноапостольного Володимира та частка-
ми Животворящого Хреста Господнього і мощей 
рівноапостольних Костянтина і Єлени.
     Відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної 
(тюремної) системи, Головою якої вже багато років 
поспіль є протоієрей Володимир Шарабура, ознаме-
нував свої досягнення освяченням двох церков у за-
кладах позбавлення волі: храму на честь Почаївської 
ікони Божої Матері у ЛВК № 30 міста Львова та храму 
на честь сорока мучеників севастійських у ВК № 40 
міста Дрогобича.
    Паломницький відділ на даний час переживає 
реформацію. Адже якщо раніше Голова відділу 
протоієрей Ігор Щирба організовував паломницт-
ва в основному святинями України та Близького 
Зарубіжжя, то зараз готується підготовка до відкриття 
паломницьких маршрутів на Святу гору Афон, до 
Святої Землі та інших святинь. Також планується 
організація православного літнього відпочинку. 
      Юридичний відділ був створений в серпні місяці 
минулого року. Його очолив юрист Андрій Кобрин. 
Його діяльність встигли відчути багато парафій під 
час реєстрації  в органах влади чи інших юридичних 
питаннях.
   Протокольний відділ єпархії розпочав свою 
діяльність раніше ніж був офіційно створений у 
листопаді місяці. А саме підготовкою та проведенням 
40-річного ювілею владики Філарета, коли єпархія 
приймала сотні гостей з різних куточків світу та приїзд 
до Львова Гефсиманської Плащаниці Богородиці, по-
клонитися якій прийшли близько 50 тисяч львів’ян. 
Виконує обов’язки Голови Завідувач канцелярією 
єпархії протодиякон Олександр Іванченко. Наразі 
Протокольний відділ займається підготовкою та про-
веденням різних офіційних заходів Львівської єпархії.
    Як бачимо Львівська єпархія сьогодні присутня в 
усіх аспектах життя Галичини і молимо Бога, щоб Він 
дарував сили та завзяття на подальші звершення.

Марк Каюмов
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Світло православ’я

   10 квітня єпископ Філарет взяв участь у зустрічі Го-
лови Львівської облдержадміністрації з представни-
ками усіх традиційних конфесій Львівщини 
   Метою зустрічі стало знайомство нового очільника 
області, якого Президент України призначив місяць 
тому.
   Зустріч розпочалась з добродушного знайомства 
та першого запитання губернатора до владик: "Чим 
можу бути корисним?". Також Віктор Вікторович по-
яснив, що сам він родом із Тернопільщини і тому 
знає, яку важливу роль відіграє релігія у жителів 
Західної України. Саме тому, як запевнив Голова 
Облдержадміністрації, котрий сам є глибоко віруючою 
людиною, свою роботу завжди буде зоорієнтовувати 
у напрямку сприяння розвитку духовності і моралі в 
суспільстві. Зустріч тривала більше години, під час 
якої відбулося обговорення актуальних питань сього-
дення.

  18 квітня в Свято-Георгіївському кафедрально-
му храмі відбулося засідання Єпархіальних зборів, 
яке очолив Керуючий Львівською єпархією, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет.
    В роботі зборів взяли участь намісник Свято-
Онуфріївського монастиря архімандрит Севастіан 
(Деркач), настоятелька Свято-Преображенсь-
кого монастиря ігуменя Варвара (Щурат-Глуха), 
благочинні округів єпархії, настоятелі парафій, голови 
єпархіальних відділів та усі клірики Львівської єпархії.
     Під час зборів було обговорено низку питань духов-
ного і морального піднесення єпархії, дисциплінарного 
характеру, підготовки до святкування річниць, загаль-
ноцерковних ювілеїв та перебування в єпархії свя-
тинь.
  Також було презентовано новий номер газе-
ти «Світло Православ’я» та Пасхальне послання 
Преосвященнішого єпископа Філарета.

   14 квітня, в неділю 4-у Великого посту, преподобно-
го Іоанна Лествичника, єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет звершив Божественну літургію в Свято-
Покровському храмі міста Турка.
   Його Преосвященству співслужили настоятель хра-
му протоієрей Олексій Слобода, духовенство храму 
та єпархії.
   Наприкінці Богослужіння єпископ Філарет нагоро-
див настоятеля храму протоієрея Олексія Слободу з 
нагоди 30-річчя його священицької хіротонії орденом 
УПЦ свт. Луки архієп. Кримського. Після цього Вла-
дика хрестив онука отця Олексія, якому дали ім’я на 
честь прп..Олексія чоловіка Божого.
    Цього ж дня, перед Літургією, єпископ Філарет 
привіз на поклоніння до храму частку мощей  святите-
ля Луки (Войно-Ясенецького), архієпископа Кримсь-
кого.

   21 квітня, у неділю 5-ту Великого посту та день 
пам’яті преподобної Марії Єгипетської, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет взяв участь у 
святкуванні Тезоімеництва митрополита Волинського 
і Луцького Ніфонта.  Божественна літургія, очолювана 
митрополитом Ніфонтом, відбулась у тимчасовому 
храмі Всіх Святих землі Волинської міста Луцька.
  Йому співслужили митрополити: Тернопільський 
і Кременецький Сергій, Почаївський Володимир, 
архієпископи: Ровенський і Острозький Варфоломій, 
Білоцерківський і Богуславський Августин, Пряшевсь-
кий і всієї Словакії Ростислав, Житомирський і Но-
воград-Волинський Никодим, єпископи: Володимир-
Волинський і Ковельський Володимир, Львівський і 
Галицький Філарет.
  Супроводжували Владику Філарета клірики 
Львівської єпархії ключар Свято-Георгіївського кафе-
дрального храму міста Львова протоієрей Миколай 
Баранов та  завідувач канцелярією єпархії протодия-
кон Олександр Іванченко.
     Після служби, на прохання працівників Волинського 
телебачення, для програми «Дзвони Волині, єпископ 
Філарет дав інтерв’ю, у якому привітав митрополита 
Ніфонта з днем Ангела. 

  22 квітня в Київському Домі майстер-класів 
відбулася прем’єра вистави «Мама Маріца, дружи-
на Колумба», в якій головну роль виконала Голова 
Львівської обласної організації Союзу православних 

жінок України, заслужена артистка України, Валенти-
на Щербань.
    Вистава написана за однойменним твором видатної 
письменниці сучасності Марії Матіос. Головною 
ідеєю вистави є проблема людського горя в умовах 
суспільного осуду та байдужості до проблем ближніх. 
Крізь весь твір червоною ниткою пронизується осуд, 
як хвороба сучасного суспільства, що часто призво-
дить до трагедії окремих людей. Саме цей порок є, як 
ніколи, актуальною темою під час проходження шля-
хом Великого посту.
    Своєрідна проповідь акторами зі сцени зібрала по-
вний зал та викликала у глядачів неоднорідні почуття 
і бажання задуматися.
   Також на виставі був присутній Марк Каюмов, Голо-
ва Інформаційно-просвітницького відділу Львівської 
єпархії, при якому діє Львівський осередок Союзу 
православних жінок України.
   Нагадаємо, що вперше виставу було презентовано 
17 березня на Камерній сцені Львівського драматич-
ного театру імені Марії Заньковецької.

   28 квітня, у неділю ваій, в свято Входу Господнього 
в Єрусалим, у Свято-Георгіївському кафедральному 
храмі міста Львова було звершено три Божественні 
літургії. Другу Божественну літургію звершив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
м.Львова протоієрей Євгеній Щирба, священик Ярос-
лав Ничка, протодиякон Олександр Іванченко та дия-
кон Іоанн Тимчишин. Після читання Євангелія Влади-
ка звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді та 
привітав зі святом.
  Наприкінці Богослужіння єпископ Філарет звершив 
освячення вербних і пальмових гілок.
  Напередодні ввечері, 27 квітня, Преосвященніший 
єпископ Філарет очолив Всенощну у цьому ж храмі.
Під час шестопсалмія Владика благословив чоти-
рьом іподияконам підрясники.

  26 квітня Голова відділу у справах сім’ї Львівської 
єпархії УПЦ диякон Михаїл Коник взяв участь у роботі 
Всеукраїнської конференції студентів-філософів та 
молодих науковців «Діалектика духовних процесів – 
12: людяність як екзистенціал», що відбулася в Дро-
гобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка. Організаторами даного заходу ви-
ступили Студентське наукове товариство «Софія» та 
кафедра філософії імені Валерія Григоровича Скот-
ного вищевказаного університету. Уже традиційно 
конференція збирає з усієї України молодих науковців 
з різними поглядами, характерами та досвідом.
  Диякон Михаїл відкриваючи конференцію наголо-
сив у важливості осмислення сучасним світом по-
няття людяності, адже «людина як творіння Боже, 
є образом і подобою Бога. А звідси, і саме поняття 
людяності повинне наповнюватися змістом буття 
Бога. Людяність є  однією із характеристик мораль-
ного перебування людини в світі, мірилом відносин 
між людьми. Вона відкриває глибини людського «я» і 
стає одним із основних чинників потреби іншого, жи-
вого і реального суб’єкта, а не віртуальної машини, 
що побутує в сьогоденні. Ми повинні наповнити своє 
перебування наповнити змістом буття БОГА, а тоді 
людяність стане справді для нас езистенціалом.»

 30 квітня, у вівторок Страстної седмиці, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив часи, 
ізобразительні та літургію Передосвячених Дарів 
у Свято-Преображенському жіночому монастирі 
міста Львова. Йому Преосвященству співслужили 
протоієрей Зиновій Курило та протодиякон Олек-
сандр Іванченко. Після Богослужіння єпископ Філарет 
виголосив проповідь.
   Наостанок до Владики зі словами вдячності за мо-
литовну підтримку у святі дні Страсної седмиці звер-
нулася настоятелька обителі ігуменя Варвара (Щу-
рат-Глуха).

   3 травня, як і кожного року, у Страсну п’ятницю уро-
чисто пройшов виніс святої Плащаниці в Самбірській 
виховній колонії для неповнолітніх.Та все ж в цей 
день було особливо, тому що вперше виносили свою 
плащаницю. ЇЇ напередодні подарували небайдужі 
люди, бажаючи створити свято і для тих, хто тимча-

сово обмежений у волі.
   Урочистою ходою вихованці колонії пройшли, не-
сучи Плащаницю під спів стихир Великої П`ятниці. 
Прийняли участь у Богослужінні, задумались над 
словами проповіді. Напередодні всі сповідались і 
причастились.

   4 травня, напередодні свята Воскресіння Христово-
го, єпископ Львівський і Галицький Філарет відвідав 
Личаківську виправну колонію №30, де привітав за-
суджених зі святом Великодня та освятив куличі.
   Настоятель тюремного храму на честь Почаївської 
ікони Божої Матері прот. Василій Марунчак встановив  
Плащаницю посеред храму і присутні мали змогу 
вклонитись Спасителю.
  Після короткого молебня та освячення началь-
ник колонії Слопак І.Б. запросив гостей відвідати 
дільницю посиленого контролю, там Владика благо-
словив в’язнів запашними пасочками та солодкими 
гостинцями.

   У Великодню ніч з 4 на 5 травня єпископ Львівський 
і Галицький Філарет очолив Пасхальну заутреню та 
Божественну літургію у Свято-Георгіївському кафе-
дральному храмі міста Львова. Його Преосвященству 
співслужило духовенство храму.
  Наприкінці Божественної літургії єпископ Філарет 
звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді та 
привітав зі святом Пасхи, після чого звершив чин ос-
вячення Артоса.
  Насамкінець Владика освятив пасхальні кошики 
принесені віруючими.
   4 травня, перед початком Полунощниці, до храму 
був доставлений Благодатний вогонь, який зустрів 
Преосвященніший єпископ Філарет, благословив ним 
народ та роздав усім присутнім.

  6 травня, у Світлий понеділок, Свято-Георгіївський 
кафедральний храм міста Львова святкує своє пре-
стольне свято. В цей день святкове богослужіння 
очолив Керуючий Львівською єпархією, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет. Його Преосвящен-
тсву співслужило духовенство храму та гості, які 
приїхали з різних парафій Львівщини.
   За богослужінням владика Філарет рукопоклав у сан 
диякона вихованця Почаївської Духовної Семінарії 
Семеряка Георгія.
   Наприкінці свята було звершено Хресний хід на-
вколо храму з численними вірянами, які в цей день 
прийшли відсвяткувати престольне свято, так звано-
го, «Малого Юра».
    Закінчились торжества врученням нагород влади-
кою Філаретом на паперті храму. З нагоди 15-річчя 
священицької хіротонії Ключар Георгіївського хра-
му, протоієрей Миколай Баранов, був удостоєний 
медалі Української Православної Церкви Святого 
рівноапостольного князя Володимира Великого та 
Архієрейської грамоти від єпископа Філарета. Де-
путат Львівської міської ради, Мочарський Андрій 
Йосипович, був нагороджений орденом Святителя 
Луки Кримського. Голова Львівського православ-
ного воїнського братства святого великомученика 
Димитрія Солунського, Кузнєцов Олексій Іванович, з 
нагоди 55-річчя від дня народження - нагороджений 
медаллю Святих преподобних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських та Архієрейською грамотою.
   Також єпископ Філарет привітав з днем 
Тезоіменитства клірика Свято-Георгіївського храму 
диякона Георгія Суряднова, інокиню Георгію та дия-
кона Георгія, який був рукопокладений в цей день.
   Завершив владика вітальним словом до всіх 
присутніх з побажанням, аби пасхальна радість та 
заступництво покровителя кафедрального храму та 
міста Львова - великомученика Георгія Побідоносця 
завжди залишалась з усіма вірними.
  
     До Великодніх свят маленькі парафіяни Львівської 
єпархії отримали свіжий випуск дитячого право-
славного журналу «Божа нивка». У номері бага-
то віршів про Пасху, а також приурочених до свята 
матусі. Маленькі художники знайдуть свої малюнки у 
«Дитячій галереї», а допитливі натуралісти прочита-
ють на природничій сторінці про помічників людини – 
слонів. Традиційні кросворд та вправи на логіку допо-
можуть з користю використати вільний від уроків час.



№ 3 (195) 2013 р. 3№ 3 (195) 2013 р. Світло православ’я

Православна молодь Львова 
зустрілася з єпископом Філаретом

   8 травня, у Світлу середу, єпископ Львівський і 
Галицький Філарет завітав у гості до молодих лю-
дей у рамках щомісячних зустрічей православної 
молоді міста Львова. Зустріч відбулася у Центральній 
міській бібліотеці та зібрала близько 60-ти актив-
них користувачів інтернет-ресурсів та православних 
парафіян.
     Темою зустрічі було «Воскресіння Христове». Про-
те не лише про роль Хресного подвигу Спасителя 
розповідав владика молоді. Ще він зосередив свою 
увагу на молодіжних ініцативах, які б змогли змінити 
навколишнє суспільство на краще, які б змогли зро-
бити християнські цінності в суспільстві актуальними.

   Після цікавої лекційної частини, молоді люди за-
давали питання про проблеми сучасної православної 
молоді, боротьбу Церкви з масовою алкоголізацією, 
записки на богослужіння.... Наприкінці зустрічі шеф-
редактор веб-порталу hram.lviv.ua Юрій Браніцький 
подякував владиці та закликав молодь приєднуватись 
до ініціатив активної православної молоді, яка 
об’єдналась навколо hram.lviv.ua, зокрема до 
відродження святкування Неділі жінок-мироносиць як 
православного жіночого дня. Після цього спілкування 
продовжилось за соком і солодощами.
    Відео з зустрічі можете переглянути на офіційному 
сатйті Львівської єпархії.

Всеукраїнський Хресний хід пройшов Львовом
      29 квітня до Львівської єпархії прибув Всеукраїнський 
хресний хід з Часткою Животворящого Хреста Го-
споднього та мощами рівноапостольних царя Костян-
тина та цариці Єлени.
    В урочистій зустрічі, яку очолив Керуючий Львівською 
єпархією, Преосвященніший єпископ Філарет,  взяли 
участь духовенство єпархії, представники обласної 
і міської влади та численні вірні. Раку зі святинями 
встановили у Свято-Георгіївському кафедральному 
храмі, де був звершений молебень Хресту Господ-
ньому та святим рівноапостольним царям Костянтину 
та Єлені.
  Після богослужіння єпископ Філарет виголосив 

проповідь, у якій, зокрема зауважив, що для львів’ян 
великою втіхою і великим даром Божим є можливість 
прикластися до Животворящого древа Хреста Господ-
нього саме в дні Страсної седмиці, коли найгостріше 
відчуваються і переживаються вірними події останніх 
днів життя Спасителя.
  1 травня, в останній день перебування Вселенських 
святинь у Львові - часток Животворящого Хреста Го-
споднього та мощей рівноапостольних царя Костян-
тина та цариці Єлени - святині відвідали жіночий мо-
настир, військові частини та дитячий будинок.
  О 12:00 годині, у кафедральному Свято-Георгіївському 
храмі міста Львова, Керуючий Львівською єпархією, 
єпископ Філарет звершив молебень перед святиня-
ми та з паперті храму благословив ними численних 
вірних, які прийшли вклонитися та провести шановані 
святині.
   Покинувши церковний двір, частки Хреста Господ-
нього і мощей рівноапостольних Костянтина та Єлени, 
у супроводі священиків, які привезли їх до Львова: 
архімандрита Гавриїла (Рибальченка) та ієрея Сте-
фана Григи, а також секретаря Львівської єпархії 
протоієрея Богдана Біласа та голови Інформаційно-
просвітницького відділу Марка Каюмова, вирушили 
до Свято-Преображенського жіночого монастиря. 
Зустрічали святині ігуменя Варвара (Щурат-Глуха) та 
протоієрей Зиновій Курило. В монастирі було зверше-
но молебень Хресту та святим.
    Далі святині вирушили до Другої окремої галицької 
бригади, частини 3002, якою опікується Львівська 
єпархія. В частині зустрічав капелан, протоієрей Пав-
ло Давиденко. На плацу, де вишукувались курсан-
ти та члени офіцерського складу, було встановлено 
святині перед якими звершився молебень. До всіх, хто 
зібрався, звернулися зі словами проповіді протоієрей 
Богдан Білас та архімандрит Гавриїл. Після молитви 
всі мали можливість прикластися до святинь, пома-
затися святим єлеєм, яке було освячене на мощах 
святих Костянтина та Єлени та отримати іконочки цих 
святих
 Наступним зустрічав святині 80 окремий 
аеромобільний полк разом із своїм капеланом, 

протоієреєм Василієм Марунчаком. Тут проповідь 
виголосив архімандрит Гавриїл. Опісля звершеного 
молебню, курсанти та представники офіцерського 
складу приложилися до святинь, помазались та от-
римали іконки.
   Останнім місцем, де побували великі християнські 
святині, став Дитячий будинок №1. Тут до діток та 
їх вихователів звернувся архімандрит Гавриїл, а 
протоієрей Богдан Білас помазав всіх, хто приложив-
ся до святинь.
   Після такого об’їзду містом, Вселенські святині, які 
вшановуються всім християнським світом, покинули 
Львів і вирушили до Києва. А після Великодня продо-
вжили свій шлях Україною.
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ПРАВОСЛАВНА ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ
   ІСТОРІЯ ХРиСТиЯНСьКОЇ ЦеРКВи на галиць-
ких землях сягає ще VІІІ-ІХ століть. Поширенню 
Христової віри сприяли географічне розташування 
– на перетині важливих торговельних шляхів, активні 
контакти місцевого купецтва з країнами Сходу та За-
ходу. Зокрема ця причина стала і трагедією для Церк-
ви в цьому регіоні зазначеного періоду. 
    Сьогоднішня ідейна політика домінуючої в регіоні 
Греко-католицької церкви спотворює історичну прав-
ду, в якій її представники вимальовують Галичину, як 
канонічну територію саме цієї конфесії. Звісно пев-
ний період життя регіону унійна церква справді була 
монополістичною і Православна Церква існувала 
лише за рахунок приїжджого населення. Проте цей 
період, у два з половиною століття, важко співставити 
тим восьми вікам життя Православної Церкви на 
галицьких землях. Тим паче викликає особливий 
інтерес той факт, що Львівська єпархія прийняла унію 
на сто років пізніше ніж, коли вона була ухвалена і 
прийнята більшістю єпархій Київської митрополії у 
складі Речі Посполитої.
  В той самий час вивчивши історію галицького 
православ’я стає абсурдним поняття «традиційності» 
греко-католицької церкви для Галичини. Оскільки в 
такому разі, ми повинні хоча б викреслити з історії 
XVІІ століття, яке увінчане твердим протистоянням 
Православ’я в умовах новоствореної і осілої в сусідніх 
єпархіях унійної церкви.
     Влада Польщі стала домінуючою на Галичині після 
Люблінської унії 1569 року, яка означала, фактично, 
ліквідацію Великого князівства Литовського. Таким 
чином Польща, в якій католицька віра була держав-
ною релігією, стала великою європейською дер-
жавою. Православна Церква опинилася в скрутній 
ситуації. У зв’язку з тим, що католицькі єпископи були 
водночас сенаторами польського королівства, дер-
жавна політика асиміляції українців мала відчутну 
підтримку польської Церкви. Відтак вже в ХV 
столітті, окрім Львова, Перемишля і Холма, латинські 
єпископства були засновані у Кам’янці, Луцьку і Києві, 
а наприкінці ХVІ і першій половині ХVІІ століття ши-
року пропаганду на Сході проводили єзуїти, які здо-
були собі осередки в Ярославі, Перемишлі, Львові, 
Бересті, Луцьку, Острозі, Кам’янці, Барі, Вінниці та 
Києві. Православні єпископи не могли бути сенато-
рами Польського королівства, шляхтичі – обіймати 
високі державні посади. Окрім того, влада ставила на 
вищі посади Православної Церкви людей, котрі були 
слухняним знаряддям. Православна Церква опини-
лася перед загрозою повного знищення. Серед вищо-
го духовенства і шляхти росла кількість прибічників 
Флорентійської унії.
     Єзуїти усвідомлюючи, як важко провести навер-
нення православних в католицизм і терпиме ставлен-
ня до унії, особливо на Галичині, вирішили все ж до-
битися нової унії. Вони акцентували свою увагу на, 
начебто, прихильному ставленні до православних. 
Так, завдяки ініціативі православного духовенства, 
особливо галицького, без жодних перешкод єзуїтів, 
у 1538-1540 роках було здійснено безпрецедент-
ну в історії Речі Посполитої акцію – відкрито єдину 
нову в цей період православну кафедру – Львівську, 
спадкоємицю Галицької митрополії. Звісно такий 
шлях відіграв важливу роль в прийнятті унії, оскільки 
всі усвідомлювали, що єпархію було відкрито не пра-
вославним князем, не патріархом і навіть не митропо-
литом а католицьким королем. 
     Кризовий стан православної церкви створював 
у цей час умови не тільки для поширення ідей цер-
ковного єднання в українському суспільстві, а й для 
появи у ньому прихильників цієї ідеї. Наприклад за-
хисник православ’я князь К. Острозький у своєму 
листі до Папи зазначав, що нічого не бажав більше 
„Як єдності, віри і згоди всіх християн.” Люблінська 
унія посилила процес окатоличення та ополячення 
української еліти. 
    В цей час, одвічні захисники Православної Церк-
ви почали схилятися до того, що потрібно було при-
ймати певні кроки для рятування віри, проте ме-
тоди приймалися ті, які зовсім не сприймаються 
Православ’ям. Навіть князь Костянтин Острозький 
і його друзі, уважно ставились до ідеї возз’єднання 
Східної і Західної Церков при обіцяному прирівненні в 
правах православних з католиками, але припускаючи 
таке об’єднання на основі вірності істинному вченню 

Вселенської Церкви.
   Король Стефан Баторій пішов на те, що почав 
призначати на православні кафедри і намісництва 
людей, які були схильними до унії. Він обирав їх з 
панів, не готових до духовного служіння і бажаючих 
скористатися церковним майном, виявляли виключ-
но матеріальну зацікавленість, зберігаючи при цьому 
свої світські звичаї: полювання, банкети, насильства, 
розпусне життя. Дійшло до того, деякі авантюристи 
приймали духовний сан, підкупом займали місця 
єпископів, а потім розпродавали ікони, землі.
    В самому Львові релігійні права православних 
були в повному ущемленні. Про це пише Грушевсь-
кий так: «В 1521 р. львівські Русини скаржили ся 
королеви, що руським сьвященикам не позволяють 
з сьвятими дарами переходити через ринок і улицї 
міста з церемонїєю — при засьвічених сьвічках, анї 
провожати умерлих „publice et in ornatu”, король по-
становив, що поза Руською улицею руські сьвящени-
ки можуть переходити в своїх процесіях в ризах, але 
без засьвічених сьвічок і сьпіву, і тільки на Руській 
улицї можуть дзвонити в дзвони, сьпівати й сьвітити 
сьвічки».
   23 жовтня 1539 р. із королівської канцелярії вий-
шов один із найважливіших для намісництва і єпархії 
документ, в якому йшлося про те, аби задовольни-
ти вірних грецької віри, змушених звертатися у ду-
ховних потребах поза межі намісництва (в єпархії, в 
яких були архієреї), а також для кращого урядуван-
ня церквами та церковним майном, король надав 
намісникові Макарію Тучапському права єпископа. 
Під юрисдикцію новопризначеного повноправного 
архієрея переходили всі терени колишньої митрополії 
– «земля Руська і Подільська з повітами Галицьким, 
Львівським, Кам’янецьким, Снятинським, Теребов-
лянським», усі церкви, монастирі та духовенство.
  22 лютого 1540 року у тодішній митрополичій 
резиденції, м. Новогрудку, відбулася хіротонія Макарія 
Тучапського на єпископа. Чин висвячення соборно 
здійснили всі українські та білоруські православні 
архієреї на чолі з митрополитом Київським Макарієм.  
Тоді ж владика Макарій  Тучапський  підписав  при-
сяжну  грамоту,  якою  зобов’язався  не відновлювати 
чи створювати нову Галицьку митрополію й антимінси 
для храмів підписувати від імені київського митропо-
лита.
   Однією з перших дій новопоставленого єпископа 
стала організація крилосу. 16 листопада 1539 року 
Макарій, звертаючись до давніх соборних традицій 
служіння священиків, видав грамоту про утворення 
при Львівській кафедрі крилосу. Крилошани – чле-
ни крилосу – були зобов’язані допомагати архієрею 
в усіх єпархіальних справах, засідали разом з ним 
у духовному суді, приймаючи спільні рішення. За 
відсутності владики крилос міг стати його заступ-
ником. До складу крилосу від початку входили 
настоятелі церков Львова як кафедрального міста. 
Уставною грамотою львівського крилосу владика 
Макарій половину прибутків кафедрального храму 
св. Юрія призначив для крилошан. Обумовлювалися 
й інші умови матеріального забезпечення духовен-
ства. При освяченні церков на теренах Львівського 
повіту з владикою повинен був співслужити один 
крилошанин, який отримував для крилоса половину 
оплати архієрею. Для того, щоб звернутися до духов-
ного суду, необхідно було взяти позов у архієрея чи 
намісника – ще одна нововведена посада духовної 
особи, яку обирали крилошани і отримувала благо-
словення єпископа. Крилошани отримували право 
безкоштовного рукоположення своїх синів. На ви-
падок смерті владики крилошани зі шляхтою та 
львівськими міщанами впродовж року могли управ-
ляти єпархією, після чого були зобов’язані передати 
кафедру відповідно номінованому чи поставлено-
му кандидатові. Владика міг відлучити від служіння 
винного крилошанина до виправлення, але суди-
ти його повинен лише духовний суд. 10 січня 1549 
року київський митрополит Макарій затвердив права 
львівських крилошан.
   Зусиллями Макарія Тучапського були забезпечені 
державно-правові, канонічні,  матеріальні  та  духовні  
підстави  існування  нової  православної єпархії після 
тривалого руйнування церковно-парафіяльного жит-
тя на галицьких землях. Після понад столітньої пе-
рерви єпархією знову почав опікуватися канонічно 

поставлений і висвячений єпископ, діяльність якого 
опиралася як на давні традиції Православ’я, так і на 
глибоке розуміння специфіки місцевого церковного 
життя.
    Кафедральним містом нової єпархії, початки якої ся-
гали княжих часів, не могло залишатися незначне на 
той час містечко Галич. Динамічний розвиток право-
славних громад у Львові та його передмістях, активні 
виступи міщанства та шляхти у протистоянні окатоли-
ченню та обмеженням прав дозволили новому центру 
намісництва і Свято-Юріївської архімандрії перебра-
ти на себе функції кафедри. Ця спадкоємність знайш-
ла відображення і в титулатурі владики Макарія – 
єпископа «Галицького, Львівського і Кам’янецького», 
якого дедалі частіше, а згодом і постійно, як і його 
наступників, титуловано владикою Львівським, Га-
лицьким і Кам’янецьким. 
     13 грудня 1548 року шляхтич Марко Балабан отри-
мав королівську згоду на призначення його львівським 
єпископом після смерті владики Макарія. На початку 
1549 року преосвященний єпископ Макарій спочив у 
Бозі. 
    На середину ХVІ століття припадає період осо-
бливих зловживань патрональним правом світських 
урядників, як і королівської влади, у Київській 
митрополії. У серпні 1549 року очевидно, через ак-
тивну діяльність Балабанової опозиції, призначення 
намісника Львівської єпархії отримав перемишльсь-
кий єпископ Антоній (Радиловський). Згодом Арсеній 
(монаше ім’я Балабана) залишився повноправним 
львівським ієрархом. Владика продовжив заходи, 
спрямовані на утвердження матеріального забезпе-
чення єпархії, - тривали судові справи з шляхтою та 
унівськими монахами. У 1566 році король Сигізмунд 
ІІ Август підтвердив угоду владики Арсенія з сином 
о.Григорієм про передання йому єпархії в майбут-
ньому. Незважаючи на це, після смерті єпископа, 
16 червня 1569 року король номінував на Львівську 
кафедру Івана Лопатку-Осталовського (у чернецтві 
Іону) – кандидата, рекомендованого католицьким 
архієпископом. Єпископ Іона швидко переїхав до 
Львова, а Григорій Балабан (у чернецтві Гедеон), який 
теж отримав від короля грамоту із наданням прав 
володіння єпархіальним майном та підтримку його 
кандидатури перед митрополитом, змушений був за-
лишитися у давній резиденції галицьких митрополитів 
– Крилосі. Лише після смерті Іони в 1576 році вла-
дика Гедеон зміг повернутися до Львова і у повному 
обсязі здійснювати адміністративні та душпастирські 
обов’язки. 
    У 1591 році до короля Сигізмунда надійшло про-
хання, підписане чотирма єпископами – Кирилом 
Луцьким, Гедеоном Львівським, Діонісієм Холмським 
і Леонтієм Пінським – про підпорядкування Руської 
церкви папі під умовою збереження всіх її обрядів 
і забезпечення прав її ієрархії. Ці єпископи скоро 
знайшли собі важливого союзника, що раніше них 
подумував прo об’єднання з Римською церквою – це 
був знову поставлений (в 1593 році) володимирський 
єпископ Іпатій Потій. Ставши єпископом, він став го-
ловним діячем унії разом з Терлецьким. У 1594 році 
сам король делегував їх обох для пoїздки в Рим в 
якості уповноважених від інших владик для укла-
дення акта унії. 30 липня 1595 року король видає 
грамоту Київському митрополитові Михайлу Рагозі, 
православним єпископам і всьому духовенству, яке 
прийняла унію, про надання їм та їхнім наступникам 
всіх тих пільг, які даровані католицькому духовенству 
в Речі Посполитій. Таким чином ми бачимо, що ко-
роль силою державної влади і свого авторитету спри-
яв переходу верхівки православної ієрархії Київської 
митрополії на позиції унії. Це було зафіксовано 23 
грудня1595 року буллою папи Климента VIII про 
підпорядкування групи вищого православного духо-
венства папі римському. У ній було записано, що руські 
єпископи і нація повинні бути допущені і прийняті до 
спілкування і унії з церквою Римською. Вже саме фор-
мулювання говорить про нерівноправне положення 
приєднання Церкви до основної – католицької церк-
ви. Тут нам надається ще одне свідчення уніатської 
діяльності Сигізмунда ІІІ. Ще задовго до офіційного 
прийняття унії король надає православним ієрархам 
права і переваги за перехід на її позиції. Але мало 
того, напередодні відкриття уніатського собору в 
Бресті, 12 вересня 1596 р., Сигізмунд III направив 
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грамоту віленскому духовенству, сановникам і гро-
мадянам православної віри із суворим попереджен-
ням не робити ні явних, ні таємних збурень проти 
свого митрополита Рагози. Розкол православної 
церкви Речі Посполитої отримав 8 жовтня 1596 року 
офіційне закріплення. В цей день для введення унії 
зібрався в Бресті небувало багатолюдний і урочистий 
собор, на який, крім єпископів, духовенства та бага-
тьох мирян, прибули два патріарших екзарха, Ники-
фор від Константинопольського і Кирило Лукаріс від 
Олександрійського. Але собор цей з самого ж почат-
ку розділився на дві партії, уніатську та православ-
ну. Уніати відкрили засідання в міському соборі, а 
православні – в одному приватному будинку, тому що 
Потій, до єпархії якого належав Брест, розпорядився 
зачинити для них всі міські храми. екзарх Никифор три 
рази запрошував митрополита і 4 єпископів-уніатів 
на собор православних; коли вони не з’явилися, со-
бор позбавив їх сану і одноголосно відкинув унію. З 
свого боку, уніатські збори відповідали прокляттям на 
православний собор і урочистим актом прo прийняття 
унії, який був тоді ж затверджений королем.
    Щоправда унія не стала відразу повсюдною. Один з 
її ініціаторів, Львівський єпископ Гедеон, не погодив-
ся з пропонованою концепцією локальної церковної 
унії і разом з перемишльським єпископом Михаїлом 
у 1596 році не підтримав підписання акту в Бресті, 
беручи активну участь у православному соборі та 
вступаючи у конфлікт як з латинською ієрархією, так 
і з державною владою. Своїми рішучими діями, як 
зазначав історик Іван Власовський, владика ще на 
століття зберіг єпархію у Православ’ї. 
     Становище Православної Церкви у Речі Посполитій 
ускладнювалося тим, що після 1596 року державна 
влада, зокрема, в особі аж ніяк не толерантного коро-
ля Сигізмунда ІІІ Вази, вихованця єзуїтів, визнавала 
права лише уніатської церкви. Для єпархій, архієреї 
яких прийняли унію, королівська влада не давала до-
зволу висвячувати православних архієреїв. Чинено 
перешкоди у стосунках православних із вселенським 
патріархом. 
    Православних ченців та посольства звинувачували 
у шпигунстві, проголошували їх турецькими агента-
ми, заарештовували і суворо карали. Серед них був 
і грек за походженням архідиякон Никифор (Канта-
кузен), який з 1592 року був призначений Константи-
нопольським Патріархом екзархом Молдовії та Речі 
Посполитої. Никифор під час Брестського собору, 
фактично визначив хід і рішення Православного Со-
бору у Бресті, спочатку вивівши його учасників із стану 
розгубленості, викликаної діями єпископів-зрадників, 
а потім, без перевищення своїх повноважень, поста-
вив справу так, що рішення уніатського собору були 
позбавлені будь-якого канонічного підґрунтя. Після 
собору Никифор продовжив своє перебування на 
землях Галичини. Він розумів, що його присутність 
у Речі Посполитій зміцнює лави противників унії. Він 
розсилав грамоти, переконуючи тих, хто сумнівався, 
звільняв священиків від послуху уніатським архієреям. 
Король Сигізмунд в цілях забезпечення безпере-
шкодного поширення унії в Речі Посполитій видав 
указ, яким наказував усім православним грекам, які 
не є його підданими, залишити територію Польського 
королівства. Побоюючись гонінь, Західну Русь неза-
баром покинули екзарх Кирило Лукаріс, митрополит 
Лука Белградський і афонські архімандрити – учас-
ники православного Брестського собору 1596 р. Один 
лише безстрашний Никифор Кантакузен, не побояв-
шись загроз короля, залишився серед православних 
русинів Речі Посполитої.
   У 1597 році екзарха ув’язнили у Марієнбурзькій 
фортеці, де у 1598 році (за іншими даними у 1599) 
при загадкових обставинах він помер. Православні 
були переконані, що Никифора заморили голодом. 
Святий священномученик архідиякон Никифор був 
канонізований Синодом Української Православної 
Церкви у 2001 році як ревний захисник  Православ’я 
та борець проти унії.1 
    Київська православна митрополія опинилася перед 
загрозою повної втрати єпископату після смерті Ге-
деона (Балабана) (на початку 1607) і Михайла (Копи-
стенського) (1609).
    Гедеон Балабан намагався забезпечити передання 
кафедри своєму племіннику, унівському архімандриту 
Ісайі (якого підтримав К.Острозький), але це виклика-

ло спротив серед значної частини духовенства, брат-
ства та шляхти. Кандидатом для висвячення у єпархії 
соборно було вирішено пропонувати Євстафія Тиса-
ровського (у чернецтві Єремію). Намагаючись отри-
мати королівський дозвіл, він, можливо також за по-
радою місцевого духовенства і вірних, застосував усі 
засоби дипломатії. Одним з них, поряд з підтримкою 
львівського міщанства та галицької шляхти, що ак-
тивно виступала на сеймах на захист Православ’ю, 
стала обіцянка, дана на вимогу короля в присутності 
папського нунція, прийняти унію після хіротонії. 
Номінований королем Сигізмундом ІІІ і висвяче-
ний у Яссах Сучавським митрополитом Анастасієм 
львівський владика Єремія відмовився здійснювати 
будь-які унійні заходи, не відповідаючи на численні 
нагадування як з боку державної влади, так і з боку 
латинської ієрархії. У серпні 1608 року уніатський 
митрополит Іпатій Потій навіть оскаржував Єремію 
в тому, що він без його відома випросив у короля 
єпархію, яка здавна належала київським митрополи-
там  і управлялася вікаріями та намісниками.
  У випадку ігнорування суду, Потій погрожував 
єпископові «клятвою нерозрішимою», на що той також 
особливо не зважав. Уніатський митрополит спробу-
вав призначити свого єпископа і в 1611 році висвятив 
віленського архімандрита Йосифа Вельяміна Рутсь-
кого. Новий владика кафедри не зайняв і залишився 
у Вільні титулярним Львівським єпископом.
   Натомість єпископ Єремія користувався особли-
вою повагою духовенства, багато часу проводив у 
роз’їздах по парафіях та в родинному селі Жовчеві, 
утверджуючи вірних у батьківській вірі. Він повер-
тався до кафедрального міста лише на престольний 
празник св.. Юрія. З благословення владики у 30-х ро-
ках на Краківському передмісті Львова було збудова-
но парафіяльну церкву Різдва Пресвятої Богородиці. 
Єпархія на той час налічувала понад тисячу парафій.
   Тривалий час Єремія був змушений здійснювати 
духовну опіку над вірними інших українських право-
славних єпархій, залишених без єпископів. Коли 1620 
року заходами єрусалимського патріарха Феофана 
відновлювалася православна ієрархія на Україні, 
преосвященний Єремія отримав підтвердження свого 
становища і разом з іншими святителями брав участь 
у приготуванні хіротоній. Після смерті київського ми-
трополита Іова (Борецького) (1631), константино-
польський патріарх надав львівському єпископові ти-
тул екзарха. А у Фомину неділю 1633 року у Львівській 
Успенській церкві за участю найстаршого за хіротонією 
преосвященного єпископа і патріаршого екзарха 
Єремії відбулося рукопокладення у єпископський сан 
Києво-Печерського архімандрита Петра (Могили).
  Архієрейське служіння владики Єремії надава-
ло особливого символізму Львівській кафедрі у 
першій половині XVII століття. Висвячений у розпал 
сеймової боротьби в умовах «позазаконного» буття 
Православної Церкви у Речі Посполитій, він гідно 
представляв так звану Феофанову ієрархію у 20-х 
роках, а з прийняттям «Пунктів заспокоєння руського 
народу грецької релігії» (1632), був єдиним, хто зберіг 
кафедру в ієрархії митрополита Петра. Упродовж 
тридцяти чотирьох років єпископ Єремія втілював 
канонічну спадкоємність та відданість Православ’ю 
галицьких земель. 
    Помер владика 1 березня 1641 року і був похований 
у Жовчеві. Обрання наступника, здійснене соборно 
відразу після поховання Єремії, щоб запобігти мож-
ливому втручанню латинського архієпископа, митро-
полит Петро не визнав. Предстоятель не погодився з 
тим, що собор відбувся без його відома і не у кафе-
дральному місті. Тому 5 квітня 1641 року у кафедраль-
ному храмі святого Юрія скликано єпархіальний со-
бор. У роботі собору, крім єпархіального духовенства, 
брав участь представник митрополита луцький ігумен 
Леонтій, представники братств, 112 представників 
шляхти. На розгляд собору пропонувалося дві кан-
дидатури – Даниїла Балабана і 23-річного шляхтича 
Андрія Желиборського. Після тривалого обговорення 
собор підтвердив рішення, прийняте в Жовчеві – об-
рати єпископом Львівським молодого але освіченого 
і відданого церкві Желиборського. Після прийняття 
чернечого постригу з ім’ям Арсеній та королівського 
затвердження рішення собору, у листопаді цього ж 
року новий архієрей був хіротонізований.
   У 1646 році з благословення владики Арсенія та зу-

силлями львівського міщанина Симеона Содоми біля 
підніжжя Лисої гори та Високого замку було зведено 
православний храм св. Іоанна Богослова. У 1663 році 
при ньому вже існувало братство. 
   Роки національно-визвольної війни українського 
народу під проводом гетьмана Б.Хмельницького при-
несла пожвавлення у середовищі частини право-
славних галичан. У багатьох місцевостях почалися 
заворушення, якщо не відкрито, то потайки робили-
ся спроби налагодити відносини, підтримати заходи 
українських військ. Львівські міщани допомагали ко-
закам, вказуючи зручніші шляхи наступу. Зв’язки з ко-
зацькими полками підтримували церковні братства. 
Успенському Ставропігійному братству навіть у XVIII 
столітті дорікали ворожим ставленням до польської 
влади під час облог Львова у 1648 і 1655 роках. 
     18 вересня 1662 року владика Арсеній помер, а 
наступником було обрано його брата – Адама Же-
либорського (у чернецтві Афанасія). Після смерті 
владики Афанасія, яка сталася через чотири роки, 
опіку над єпархією перейняв колишній перемишльсь-
кий єпископ Антоній (Винницький), що на той час 
уже титулувався митрополитом Київським. Маючи 
королівський привілей на митрополію, Антоній на-
магався зберегти Львівську єпархію, як джерело 
утримання. Він не користувався в єпархії особливою 
підтримкою і саме це спричинило обрання части-
ною духовенства і шляхти кандидата, якого він не 
підтримував.
      Все ж у 1667 році львівським єпископом став шляхтич 
Іван Шумлянський (у чернецтві Йосиф). У молодому 
віці він перебував на військовій службі  у польському 
війську, був одружений на католичці. Тому незважаючи 
на походження з благочестивої православної родини, 
відомої щедрими фундаціями церков та монастирів, 
Іван під впливом перебування в оточенні польської 
шляхти, збайдужів до православ’я. Після свого обран-
ня, Йосиф проігнорував митрополита Антонія і звер-
нувся за благословенням до львівського латинського 
архієпископа Яна Тарновського. Згодом, уже висвя-
чений на священика, Шумлянський, з огляду на воро-
же ставлення владики Антонія, поїхав у Ясси. Звідти 
він запросив двох відлучених константинопольським 
патріархом грецьких єпископів, які і висвятили його 10 
лютого 1668 року у с. Височки Борщівського повіту.
    Зміни та реформи, оперті на латинські зразки, до-
зволили єпископу впевненіше висловити свої пере-
конання, підкріплені, відповідно, перспективою отри-
мання значних церковних маєтків та політичних прав. 
У 1677 році Шумлянський звернувся до папського 
нунція і висловив готовність прийняти унію. На почат-
ку 1681 року у присутності нунція у Варшаві Йосиф 
Шумлянський, перемишльський єпископ Іннокентій 
Винницький, архімандрит Унівського монастиря Вар-
лаам Шептицький, ігумен Лиснянського монастиря 
Сильвестр Тваровський прийняли унію. Львівський 
єпископ запропонував уряду також проект наступно-
го поширення унії. А 1700 року Йосиф Шумлянський 
проголосив перехід Львівської єпархії в унію.

Марк Каюмов 

Гедеон (Балабан) (1530 - 1607) – єпископ 
Львівський. Унійний Брестський собор не 
визнав і вберіг Львівську кафедру ще на 

століття від впровадження Унії
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Єпископ Філарет: розділення це ворожнеча, яка 
виникає через гордість та гріх

Чому за великої кількості храмів загальний стан моралі         
нашого суспільства низький? Чи існують благодатні і 

неблагодатні мови для церковного богослужіння? 
Чи досі стоїть питання про використання колишнього Костелу 

єзуїтів у Львові усіма християнськими конфесіями в
 капеланському служінні військовим? Як відповів глава УГКЦ 

на відкритий лист львівського православного єпископа?
Ці та багато інших питань розкрив у своєму інтерв’ю для сай-
ту «Православний Оглядач» Керуючий Львівською єпархією,  

єпископ Львівський і Галицький Філарет.
  - В Галичині, у Львові зокрема, багато 
храмів різних християнських конфесій, 
значна частина людей відвідує 
богослужіння, але стан моралі у нашо-
му суспільстві все ж досить низький. Як 
це можна пояснити?
   -    Нажаль ми бачимо, що секуляризація 
(обмирщення) починає панувати і в на-
шому  регіоні, де люди більш релігійні. 
Галичина багато десятиліть була під ра-
дянською владою. У ті часи  була втра-
чена певна традиція моральних засад, 
я маю на увазі принципів не поверхне-
во етичних,  а внутрішньо релігійних.
   Як керуючий єпархією та єпископ, я 
досить часто спілкуюся з чиновниками 
різного рівня. Так ось, в одній розмові з 
представниками міліції, мені розповіли, 
що в нашій області кримінальні показ-
ники по неділям та великим святам 
дуже знижуються,  але з понеділка чи 
після свята, злочинець повертається до 
своєї гріховної діяльності. Це свідчить,  
що навіть у злочинців на Львівщині при-
сутня певна міра страху Божого. Але 
цього недостатньо – чимало людей не 
до кінця усвідомлює гріховну сторону 
цього страху. Усе більш зводиться до 
страху забобонного, щоб зі мною чо-
гось потім поганого не трапилося. Ось 
такий злочинець і не йде красти, бо 
свято чи неділя, а не тому, що це гріх 
проти Бога і ближнього.  
    Треба визнати, що релігійного рівня у 
нашому суспільстві інколи не вистачає, 
щоб усвідомити найелементарніші по-
няття добра і зла. Зовнішня релігійність, 
прихід до храму, щоб сусіди не осуди-
ли, або, як я казав, забобонний страх 
перед наслідками не виконання обря-
ду, не можна назвати християнською 
свідомістю. Проте, саме такий підхід 
можна помітити в багатьох. Скільки 
християн в храмі зможе назвати усі 10 
заповідей, а Заповіді блаженства?.. 
Необхідно більше уваги приділяти ви-
хованню, навіть не молоді, а дітей. Ба-
гато часу ми вже втратили, але Церк-
ва все одно працює над поверненням 
молоді, хоча це досить складно. Все 
ж змінювати моральну атмосферу в 
середовищі дітей реально. У цьому на-
прямку  багато треба працювати бать-
кам, в першу чергу, власним прикладом. 
Державі у законодавчій, економічній та 
інформаційній політиці необхідно також 
робити наголос на зміцненні сім’ї та 
утвердженні родинних цінностей.
    -    Нещодавно закінчився Вели-
кий піст, який розпочинається завж-
ди з Прощеної неділі. У цей день 
православні просили пробачення один 
в одного. Але чи приймає Бог наше 
взаємне покаяння, якщо в Україні існує 
три Православні конфесії, які не мо-

жуть знайти між собою спільної мови, а 
інколи навіть ворогують?
     -    На мою думку, розділення Церков 
ніяк не впливає на покаяння людини. 
Людина кається за те, що зробила в 
своєму житті особисто, порушивши за-
кон Божий, або закон громадський.
    Прощена неділя стала традиційною. 
За давнім звичаєм ми йдемо до церкви 
і в першу неділю Великого посту про-
симо пробачення один в одного. Дуже 
просто випросити пробачення в люди-
ни сторонньої, якій ти нічого не зробив, 
наскільки ж важче зробити перший 
крок, коли ти людину образив.
    У жодній із подібних ситуацій церков-
не розділення на примирення віруючих 
не впливає. Прощення це взаємини су-
губо особистісного  характеру, які сто-
суються двох людей, між ними є тільки 
Господь приймаючий це каяття.
   Отже, церковні розділення не впли-
вають на покаяння конкретної осо-
би. Але питання канонічності Таїнств 
залишається. Розділення це ворож-
неча, яка виникає, як правило, через 
гордість і гріх. А там, де ці речі присутні, 
спасительної дії Божої Благодаті немає.
   -    УПЦ позиціонує себе, як самостійну 
та незалежну в управлінні Церкву. Про-
те на останньому Архієрейському 
Соборі в Москві було чітко визначено, 
що УПЦ є канонічним підрозділом РПЦ 
в Україні, частиною РПЦ. Багато кому 
така подвійна позиція видається нещи-
рою.
  -    Мені думається, що так ставити 
запитання не зовсім правильно. Як 
єпископ, я  завжди чітко всім пояс-
нюю, що УПЦ дійсно є складовою ча-
стиною РПЦ, але на правах «Широкої 
Автономії», яка дозволяє самокеруван-
ня. І здійснюється воно українським 
Священним Синодом та українським 
Архієрейським Собором на чолі з Пред-
стоятелем УПЦ. Необхідно говорити 
про дійсний статус, яким володіє Церк-
ва сьогодні, а це більше, ніж статус, який 
має навіть автономна або самокерова-
на Церква. Це реальна самостійність 
і незалежність в управлінні – саме так 
говорить Статут нашої Церкви.
   Так склалося, що в Україні багато 
подвійних стандартів, бо ми ще дуже 
молода Держава, щоби відразу вийти 
на більш високий рівень.
   За таким самим принципом можна 
сказати, що «подвійними стандартами» 
живе і Греко-католицька Церква. Вона 
так само Українська Церква, але во-
дночас є канонічним підрозділом Римо-
Католицької Церкви, і я в цьому не 
бачу жодної проблеми, бо так склало-
ся протягом часів та історії. Але, якщо 
порівняти статус УПЦ в складі РПЦ 

і статус УГКЦ в складі РКЦ, то УПЦ є 
більш самостійною і незалежною в  
управлінні.
    І всім чітко зрозуміло, що УПЦ може 
стати незалежною, навіть в понятті 
автокефалії, а УГКЦ не може стати 
повністю незалежною, навіть якщо на-
буде статус Патріархату. Але припу-
стимо, що УГКЦ все ж захотіла стати 
самостійною - тоді повністю зміниться 
її еклезіологія.
  -  Якою мовою проводяться 
богослужіння в храмах Львівської 
єпархії УПЦ? І чи погоджуєтеся Ви з 
тим, що українська мова – неблагодат-
на?
      -    Мова не може бути благодат-
ною, або безблагодатною, благо-
дать не стосується поняття мови.
Благодать стосується тільки людини 
та її життя. Інше питання, як людина 
буде використовувати мову - в бла-
гих чи гріховних діях. У храмах нашої 
єпархії богослужіння проводяться 
церковнослов’янською мовою класич-
ною, церковнослов’янською мовою з 
галицькою вимовою та українською мо-
вою.
    -    Ви зверталися з відкритим ли-
стом до глави УГКЦ Святослава (Шев-
чука), привертаючи увагу на деякі 
провокаційні та образливі публікації, 
які з’явилися на греко-католицьких ре-
сурсах щодо УПЦ, зокрема у Львові. Чи 
отримали Ви відповідь? Чи змінилася 
ситуація на краще?
     -    Нажаль відповіді я не отримав. 
Одного разу я написав листа Римсь-
кому Папі Іоанну Павлу Другому. То 
навіть від нього відповідь я отримав. 
Архієпископ Святослав забажав не 
відповідати, причину не знаю. Може 
сильно зайнятий?!
    -    Колишній Єзуїтський Костел у 
Львові був переданий греко-католикам, 
як гарнізонний храм. Але у військових 
частинах Львова служить багато право-
славних. Чи зверталися Ви до місцевої 
влади та греко-католиків з пропозицією, 
щоб духовні потреби православних 
задовольняли в гарнізонному храмі 
православні священики?
      -    Стосовно Костелу єзуїтів і ство-
рення в ньому гарнізонного храму 
Львова, в якому зможуть служити пред-
ставники всіх конфесій, як декларува-
лося спочатку представниками УГКЦ та 
влади, то це так і залишилося міфом, в 
який ніхто не вірив від початку.
  Мій попередник на львівській кафедрі, 
архієпископ Августин, очолює Си-
нодальний відділ по взаємодії з 
військовими формуваннями, тобто є 
генеральним капеланом нашої Церк-
ви. Він неодноразово звертався до 

керівництва УГКЦ та влади з проханням  
надавати можливість усім традиційним 
конфесіям відзначати, принаймні, 
святкові заходи в гарнізонному храмі. 
Це питання неодноразово піднімалося 
під час засідань Церковної ради, яку 
проводить міський голова Львова. 
Піднімали цю проблему і римо-католи-
ки, поміж нами навіть було листуван-
ня. Під час наради всі погоджуються і 
готові до певних кроків, а виходить як у 
відомій байці - «А віз і нині там».
    Дійсно у Львові служить дуже бага-
то православних хлопців. Наша Церква 
займається опікою військовослужбовців 
в багатьох військових частинах. Доречі, 
у Львові є паритетне опікування пра-
вославними священнослужителями 
різних православних конфесій, і на мою 
думку нам, православним, треба мати 
свій гарнізонний храм, в якому буде 
гарантована духовна опіка над право-
славними військовослужбовцями. Над 
цим питанням треба міркувати всім 
православним конфесіям нашого міста 
та області разом.
    -    Як ви можете пояснити таке яви-
ще – в Ужгороді архімандрит вашої 
Церкви служить панахиду за Романом 
Шухевичем, а в Донецьку – вірні йдуть 
з хресним ходом на честь 400-ліття 
дому Романових? Чи така різниця в 
історично-політичних вподобаннях не 
призведе у майбутньому до серйозних 
внутрішніх церковних проблем?
   -    Це, напевно, ще раз може за-
свідчити різноманітність свідомості 
українців та сприйняття ними подій ми-
нулого. Будь-які історичні вподобання, 
це власні переконання людини, які тре-
ба сприймати і навіть поважати, бо ми 
живемо в демократичній державі. Інше 
питання, щоб ці вподобання не переро-
стали в політичну агресію щодо тих, хто 
не проділяє твою точку зору на минуле.
  Якщо розглядати ці питання виключ-
но з церковної позиції, то я не бачу 
якоїсь крамоли, що могла б призвести 
до внутрішніх церковних або, навіть, 
міжцерковних протистоянь. А якщо 
говорити з іншої позиції: державної, 
політичної, громадської, то, звичайно, 
до будь-якого питання можна приліпити 
таку політику, що вона може загрожу-
вати не тільки спокою в Церкві, але й 
миру в Державі та суспільстві. У нашо-
му  народі, нажаль, все залежить, по-
перше, від політики, яку чіпляють до 
багатьох питань, а по-друге, від ЗМІ - як 
вони піднесуть інформацію суспільній 
свідомості.
    - Дякуємо, владико.
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Православна жінка
На початку цього року, з благословення єпископа Львівського і 

Галицького Філарета, в єпархії було створено Львівський осере-
док Союзу Православних жінок України. Очолила новостворену 

організацію парафіянка Свято-Георгіївського кафедрального хра-
му міста Львова, Заслужена артистка України, актриса Львівського 

драматичного театру ім. М. Заньковецької - 
Валентина Щербань. 

Ми поспілкувалися з пані Валентиною та дізналися про цілі, які 
вона поставила перед собою, ставши на такий шлях, шлях жінки-

мироносиці ХХІ століття.
  - Пані Валентино, Союз православних жінок України 
зовсім молода організація, яка швидко заявила 
про себе, як досить серйозне і цілеспрямоване 
об’єднання жінок, що швидко виправдало свій статус 
Всеукраїнського. Розкажіть, будь ласка, коли виникла 
ідея створити Львівський осередок Союзу і як запо-
чаткувалось життя організації, котру Ви очолили?
    - Всеукраїнська громадська організація «СПЖУ» існує 
вже декілька років. За цей час вона зорганізувалась і 
зарекомендувала себе як серйозна жіноча спільнота, 
яка прагне доброчинно, дієво допомагати Церкві в 
організації і впровадженні навколо церковного життя 
релігійної спільноти, беручи за приклад жінок, що збе-
регли моральність і релігійність нашого народу в часи 
випробовувань. Тому єпископ Філарет благословив 
на створення осередку цієї організації у Львівській 
єпархії на початку цього року. І виявив довіру мені по-
чати працювати у цьому напрямку.
    - Ви Заслужена артистка України, відома акторка – 
що наштовхнуло Вас на таку діяльність? Які завдання 
поставили Ви перед собою, коли очолили Львівський 
осередок цієї всеукраїнської організації?
  - Я, як людина небайдужа до процесів, що 
відбуваються у нашому суспільстві, усвідомлюю, 
що на сьогоднішній день тільки Церква відстоює 
традиційну християнську сім’ю,  право кожної дитини 

на маму і тата, право пізнавати Божі заповіді і жити 
по них. Сучасний світ кидає нам багато викликів. На 
наших дітей націлена ціла індустрія зла: алкоголь, ци-
гарки, порнографія, наркотики тощо. Отже, основним 
і пріоритетним завданням вважаю розробку і впро-
вадження в життя системних заходів для допомоги 
Церкві в напрямку захисту сім’ї, дітей і моральних 
цінностей.
    - Розкажіть чим Ви займаєтесь на посаді Голови 
осередку? Що вже встигли зробити, що запланували 
на найближчий час?
    - Наразі займаємось організацією відпочинку дітей 
та молоді в першому українському міжнародному 
таборі Таврида, також єпископ Філарет запропону-
вав розробити план прийому православної молоді в 

чоловічому монастирі у Турківському районі.
    - Можливо є події, якими б Ви хотіли поділитися?
  - Ну звісно заходів, організованих Союзом право-
славних жінок було за цей короткий час досить багато 
і всі вони залишили свій слід, певні знання, набутий 
досвід. Проте найвизначнішими були, звісно, зустрічі  
з Першосвятителями нашої Церкви: Святійшим 
Патріархом Кирилом та Блаженнішим Митрополитом 
Володимиром. Їх напутні слова стали отими дорогов-
казами, якими ми освітлюємо свій шлях у виконанні 
поставлених перед собою завдань. 
    - Ви є активною парафіянкою Георгіївського кафе-
дрального храму, проте побутує стереотип, що люди 
театру не досить розбираються у церковному житті 
а часто взагалі ведуть аморальний образ життя. А 
цікаво, яким був Ваш шлях до Бога, до Церкви?
   - Власне на тих прийомах вкотре подумки подякува-
ла Богу за те, що Він не полишав нас ніколи, навіть у 
роки атеїзму, коли в Запорізькій області, звідки я ро-
дом, діючим був тільки один храм. Але у нас вдома 
завжди на  Великдень був освячений шматочок паски, 
привезеної із Запоріжжя, і лунало з уст моєї мами Лідії 
Андріївни «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!». Але 
особлива вдячність і низький уклін від мене інокині 
Єлені (К.В. Калінчук), яка по-материнськи за руку, 
терпеливо привела мене до Церкви, а також мудрим і 

З інтерв’ю єпископа Львівського і Галицького Філарета
 газеті «Україночка» - офіційного видання 

Союзу православних жінок України
«Ми маємо серйозну справу зі стереотипами, які не розпалися разом із Радянським Союзом і які народжу-
ються в свідомості людей, що позбавлені будь-якої моралі, проте не позбавленні вміння нагромаджувати 
свої думки іншим. Саме тому, сьогодні Церква, яка служить кожній людині, кожному об’єкту Господньої 

любові, закликає на допомогу саме представників суспільства, котрі можуть посприяти цьому служінню. 
Перш за все таким є Союз православних жінок України, який створений не так давно, але про його 

діяльність чули вже багато. Союз православних жінок – це перш за все матері, які своїм прикладом можуть 
показати той шлях, яким повинна прямувати кожна любляча мама, кожна свідома жінка. Шановні жінки, ви 
засвідчуєте перед всім світом, що ви є православні, ви є сьогодні отим образом Жон Мироносець, про под-

виг яких досі роздумують богослови. Ви є матерями і тому Вам як нікому іншому болить разом із Церквою за 
долі дітей та молоді. Нехай же Господь покаже нам шляхи подальшої співпраці задля того служіння, до якого 

покликав нас Сам Вседержитель».

уважним священикам нашої парафії.
   - Що б Ви хотіли сказати насамкінець нашим чита-
чам?
 - Пригадується фінальна сцена з грузинського 
фільму 80-х «Покаяніє», коли стара жінка ідучи по 
вулиці питає в молодої освіченої жінки: «Ця дорога 
веде до Храму?». «Не знаю, яка різниця», - каже та. 
І далі чуємо слова, які можуть слугувати духовним 
імперативом сьогоднішньому пересічному громадя-
нину нашої держави: «Навіщо тоді ця дорога, якщо 
вона не веде до Храму».

Розмовляв Марк Каюмов
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ПАСХАЛЬНА ЛАМПАДА У КАРПАТАХ
Коли виникла ідея їхати на Пасху в Карпати, у Свято-Онуфріївський 

монастир, я не довго роздумував. Для доньки це мав бути 
перший свідомий Великдень, а де Воскресіння Христове ще можна 

так зустріти, як в монастирі? Ще й високо в горах, 
коли до неба і справді рукою подати…

подивився на Ангеліну і сказав що зате він впевне-
ний, що дитина витримає. Донька закліпала очками і 
зрозуміла, що вибір в неї насправді невеликий. І тре-
ба спробувати цей перший в житті подвиг, адже віра 
без подвигу насправді мало чого варта. 
   Далі прозвучав сигнал «відбій» і кожен отримав 
можливість поспати кілька годин. Але нам з донькою 
чомусь не спалось і от вже о 23.00 ми попрямували 
до церкви, щоб подивитися на всі приготування. 
    Храм Собору Галицьких святих невеликий, новий, 
але не порожній: з багатим різьбленим іконостасом 
та великою кількістю ікон, повністю дерев’яний, 
увінчаний золотими банями. електричного освітлення 
немає, служать при свічках. Серед святинь монасти-
ря, насамперед, необхідно згадати мощевик із част-

ками мощей багатьох святих та 
ікону Богородиці «Пантанасса», 
яка відома багатьма чудесами та 
зціленнями від онкологічних хво-
роб. Образ був спеціально написа-
ний для нашого православного мо-
настиря на Афоні та прибув сюди 
восени минулого року.
    За п’ять хвилин до початку служ-
би храм  майже у повній темряві 
та практично пустий. Присутні 
лише ігумен, диякон, двоє служок, 
один хорист та з півтора десятки 
прихожан. Стало навіть трошки 
сумно… Однак, уже за декілька 
хвилин на дорозі до монастиря 
змійкою замиготіли ліхтарики, тем-
ряву прорізали фари машин і храм 
швидко наповнився. З кожною се-
кундою світла ставало все більше 
від запалених свічок і ззовні наша 
церква почала нагадувати лам-

паду, запалену на карпатській вершині, під темно-
синіми хмарами.
    На дворі вітер, а в храмі – тепло та затишно. Ат-
мосфера камерна і урочиста. В центрі служби – о. 
Севастіан. Всі погляди 
прикуті до його слів та рухів. 
Він, як вітхозавітний прао-
тець, підносить з молитвами 
руки догори і в цей момент 
дійсно відчуваєш що Небеса 
відповідають... 
  Мить, коли земля дійсно 
доторкнеться Небес, ще 
не настала… Здається, що 
всі піднесені і готові при-
йняти невмістиму думку, яку 
проголошує отець Севастіан: 
«Христос Воскрес!» Смерть 
переможена! Небо стало 
ближче! Всі з великим завзят-
тям відповідають – «Воістино 
Воскрес!» Після такої служ-
би ця Блага Звістка справді 
відчувається в душі та 
преображає її.
    Після служби на ганку хра-
му довгоочікуваний момент – 

освячення Пасхальних кошиків. Майже усіх прихожан 
ігумен знає особисто, тож і вітає адресно, з окремими 
побажаннями та добрими жартами.
    А потім всім присутнім благословляється вдарити 
у дзвони. Тишу гірської ночі розриває бадьорий голос 
дзвонів, які з усіх сил намагаються передати радість 
кожного з нас! Радісний передзвін несеться по горах 
та селах, розносячи Благу Вість – Христос Воскрес!
  ...Ну а Ангеліна благополучно і на диво легко 
відстояла Всенощну – благословення о.Севастьяна 
подіяло, та й радісно робити богоугодну справу, 
коли Бог настільки близько… Ця Пасха усім нам  
запам’ятається надовго. 

Денис Булавін,
Застава «Львів» Федерації Скаутів 

«Галицька Русь»
Світлини автора та Кирила Арбатова

 Паломницькі нотатки 

   ІГУМеН МОНАСТиРЯ, о. Севастіан дуже зрадів, 
коли ми попросили благословити наші наміри. І спра-
ва не у відсутності паломників (вони приїжджають в 
гірську обитель регулярно), а в тому що Пасха – це, 
в традиційному розумінні,  родинне свято і більшість 
людей зустрічають його все-таки вдома. А ми на це 
свято вибрали своєю домівкою Свято-Онуфріївський 
монастир!
     Дорога до монастиря нагадувала втечу від міської 
суєти, усіх цих маршруток-базарів-супермаркетів та  
комп’ютерів-фейсбуків-мобільних телефонів. 
  Погода була максимально несприятлива: гроза, 
шквали. До того ж, прогнозували похолодання. Тому 
батьки «обірвали» телефон, наполегливо рекоменду-
ючи залишитись і відзначати свято «як всі люди», або 

принаймні пожаліти дитину і не везти її у таку даль. 
Рішення давалось максимально непросто, але тим 
ця поїздка ставала ще ціннішою.
    І от коли ми з другом Кирилом та донькою все ж 
таки вирвались за межі міста і машинка понеслась на 
зустріч горам, дощу і темним хмарам, на душі стало 
легко і радісно – перший крок зроблено! Повітря пах-
ло свіжістю та пригодами, близькість Благої Звістки 
заставляла душу тремтіти, тому дорога була легкою 
і ми, хоч і не без перешкод, швидко доїхали до мона-
стиря. 
     Побачивши очікуваний вказівник на трасі Київ-Чоп, 
майже на перевалі, повернули праворуч, на дорогу 
«місцевого значення», де швидкість довелося змен-
шити, однак їхати було можна. Далі, від найближчо-
го села Межигір’я (Львівщина, Турківський район) до 
монастиря дорога, як для Карпат,  досить непогана 
та промаркована, тому туди реально добратись прак-
тично на будь-якій машині. 
   Отець Севастіан вже чекав нас і ледь не вигля-
дав нас у вікно, – зустріч була справді радісною і 
емоційною. Як же приємно бути очікуваними гостями! 
Коли ми поцікавились про розпорядок Всенощної, я 
обережно запитав, те, що мене хвилювало:  як бути з 
донькою, адже це її перша Всенощна служба і я був 
не впевнений, чи вона з півночі до 4-ї ранку вистоїть. 
Тоді о. Севастіан по-батьківськи, строго і з любов’ю, 


