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Патріарше
богослужіння
у день свята Хрещення Господнього
ОФіЦійНим
рЯдКОм

19 січня Православна Церква урочисто відзначає свято
Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Напередодні свята, 18 січня 2016 року ввечері,
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відслужив у Володимирському кафедральному соборі
Всенічне бдіння. Його Святості співслужили настоятель
храму протоієрей Борис Табачек та духовенство кафедрального собору. За богослужінням співали Патріарший
хор Володимирського собору (регент Вероніка Матвієнко)
та кліросний хор храму (регент Тетяна Солосич). В самий
день свята Богоявлення, Предстоятель Київського Патріархату звершив Божественну літургію святителя Іоана
Золотоустого у Володимирському кафедральному соборі.
Величний собор та церковне подвір'я були наповнені вірянами, які прийшли до храму, щоб помолитись і прославити Бога за Його великі благодіяння, а також освятити воду.
Вітаючи парафіян та всіх молільників, Патріарх Філарет
виголосив слово на день свята, розкриваючи зміст та
значення події Хрещення Господнього і Богоявлення для
кожного християнина. "Сьогодні в народі кажуть: "Святкуємо водохреща", тобто освячення води. І справді Свята
Церква в цей день освячує воду особливим чином і тому
ця вода називається великою агіасмою, тобто особливо
освяченою водою. Особливість цієї води полягає в тому,
що вона не псується, тобто вона нетлінна. І на цей факт
звернув увагу ще в 4 столітті святий Іоан Золотоустий. Він
підкреслював у своїх проповідях, що вода, освячена в

Патріарх Філарет відвідав Білий дім

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, глави УГКЦ
Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука та Головного рабина Києва й України Якова Дов Блайха з
представниками Адміністрації Президента США.
На зустрічі від Президента Сполучених Штатів Америки
були присутні: від Ради національної безпеки – спеціальний помічник Президента та старший директор з Єворпейських справ
доктор Чарльз Купчан, директор по Україні Ерік Сіарамелла,
директор зі глобальної взаємодії Лора Шульц; від Управління з
конфесійних питань та сусідства й партнерства – спеціальний
помічник Президента з конфесійних питань та сусідства й партнерства Мелісса Роджерс; від Держдепартаменту США – радник з питань політики в Європі і Євразії в Бюро секретаря віросповідання і глобальних питань Дженніфер Вістренд.
Релігійні лідери передали лист членів Всеукраїнської Ради
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діє" – відзначив Предстоятель Київського Патріархату.
Під час всебічної дискусії були обговорені питання подальшої підтримки України та зміцнення таким чином демократії та свободи в Європі й світі.
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Святійший Патріарх Філарет і урочистості з нагоди Дня Соборності України

22 січня 2016 року Святіший Патріарх Київський
і всієї Руси–України Філарет взяв участь у державних урочистостях з нагоди Дня Соборності України.
Предстоятеля
Патріархату
супроводжував
9 листопада Київського
2015 року в комплексі
Білого
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Патріархії
цький і Білоцерківський Епіфаній. Прем’єр-міністр Украї- мель в єдину незалежну Державу. Офіційно державни Арсеній Яценюк поклав квіти до пам’ятників Тараса не свято День соборності України введено у 1999 році.
Шевченка та Президента УНР Михайла Грушевського. Також у покладаннях квітів взяли участь члени Всеукраїнської ради Церков та релігійних організацій, урядовці, народні депутати України. Після урочистостей Святійший
28 листопада
рокузСвятійший
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За
Я
чув
крики дітей. Це було страшно. У
Арсенієм Яценюком поспілкувалися з журналістами.

СвЯтійший Патріарх Філарет взЯв учаСть у державНих ПОмиНальНих захОдах жертв ГОлОдОмОру

Філарет відслужив панахиду за жертвами Голодомору - геноциду українського
народу 1932-1933 років у національному музеї «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні».
Під час заупокійного богослужіння Його Святості співслужили Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський
Епіфаній, єпископ Вишгородський Ага-

Панахидою також молилися: Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій
(Малетич), Предстоятель Української
греко-католицької церкви Верховний
архієпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук).
Після Панахиди до присутніх звернувся свідок Голодомору Микола Онищенко.

людей відбирали хліб. А хліб – це було
життя. Віднімали хліб. Люди вмирали.
Їх вбивав радянський режим. Ми маємо пам’ятати горе нашого народу. Вічна
пам’ять загиблим. Вони нас єднають. Ми
вас будемо пам’ятати і будемо берегти
Україну», - зазначив у своїй промові свідок геноциду.
До присутніх з промовою звернувся
Президент України Петро Порошенко.
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Напередодні неділі, 21 листопаВітання з нагоди 87-ліття народження
да 2015 року, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Святійшого Патріарха
звершив Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі столиці.
У неділю вранці, 22 листорпада, ПаКиївського і всієї Руси-Українитріарх
Філарета
Філарет у співслужінні Патріар-

«Вісті з діаспори»

23-го січня 1929 року в селі Благодатному у сім’ї Меланіїї і Антона Денисенків народився
хлопчик,
якому
Божим Провидінням
призначено
бути
Предстоятелем
Помісної
Української
Православної
Церкви Київського Патріархату. Від
імені
Вікаріату
Помісної
Української Православної Церкви Київського Патріархату в США і Канаді і від усіх вірян з північно американського континенту поздоровляємо Вашу Святість
з 87 річницею від дня народження.Святійший Владико,
Ваша величезна і корисна праця у Христовому винограднику піднімає гідність кожної свідомої української людини, відроджує приспані душі і приєднує до
новітнього
відродження
нашої Святої
Церкви і морального відродження українського народу.
Ваша
мудра,
розміркована
і нелегка
праця в розбудові Помісної Української Православної
Церкви Київського Патріархату і Української Держави заслуговує на найглибшу і найщирішу пошану всіх
українців не тільки православного, а і греко-католицького населення поза межами України. Ми тішимося,
що маємо Вірного Сина Української Нації – Святійшого Отця нашого - на Проводі Помісної Української Православної Церкви Київського Патріархату.
З щирою і правдивою пошаною схиляємо наші голови«Ми
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здоров’я,
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Многі Революції
і щасливі
літа,
Святійший Владико!
димо ідеалів
Гідності;
зроби-

шого намісника, митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського
Епіфанія, митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа, архієпископа
Чернігівського і Ніжинського Євстратія,
архієпископа Кримського і Сімферопольського Климента, єпископа Васильківського Лаврентія, вікарія Київської
єпархії, єпископа Запорізького і Мелітопольського Фотія, єпископа Вишгородський Агапіта, намісника Михайлівського Золотоверхого монастиря, керуючого
справами Київськогої Патріархії, першого проректора Київської православної
богословської академії протоієря Олександра Трофимлюка та інших викладачів у священному сані, соборного й
запрошеного духовенства звершив Божественну літургію свт. Іоана Золотоустого.
Звертаючись до вірних, Святійший Патріарх пояснив відмінність воскресіння пророками та Господом нашим Ісусом Христом. «Щойно ми почули
Євангельське читання про звершення
Господом Ісусом Христом двох чудес:
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Меморіалу
пам’яті
жертв голодоморів в Україні також взяли
участь
глава Уряду
Арсеній
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Патріарше
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На честь 87- ої річниці з дня народження Його Святості патріарха Філарета
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Щиро Ваш, Олег Чорногуз (м. Київ)
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чудеса пророків, і через чудо Ісуса Хрис-
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основа Різдва
Христового
інша.
Вона не ми
і місця
комунізмі
«Вже четвертий
рік ікона
Божої Ма-зовсім
регент
Патріаршого
хорувступаємо
Володимир-в комунізм,
і душевних
хвороб,Церкві
захистувдля
рідних і
утері
подарунках,
а в тому, що Син Божий -Бог, Творець світу, не буде. Я цій людині сказав, що якщо буде комунізм
«Скоропослушниця», написана ського собору Вероніка Матвієнко. – близьких, миру для України.
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різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар,
харчуваННЯ ПО дНЯх

то Церква буде існувати і при комунізмі. А він сказав:
"Ні. Ми вас зараз терпимо, а тоді терпіти вас не будемо".
Я сказав: якщо ви не будете терпіти нас, віруючих, то
тоді комунізму не буде, а Церква буде. Бо Христос сказав: Я побудую Церкву і ворота пекельні її не подолають.
- А що сказав він?
- А він
нічого на
міг мені єсказати.
І як бачите,
Різдвяний
піст,цеякнеі Великий,
багатоденним
постомпісля
тривідступлення
радянського
часу
наступило
навернення.
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з
Я28.11.2015
маю надію,
щоі закінчують
і в Європі06.01.2016
так буде -року.
пустіКрім
храми
року
тогоще
Різдвянаповняться. А якщо і України торкнеться відступленний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом
ня - то це теж буде тимчасово. В історії так було не раз.
днем пам’яті
апостола
Пилипа.
-заЗапитання
про
церковну
історію. Мені колись написав
Відразу
ж рекомендуємо
дізнатися, Росії.
коли вВін
2016
році Вемонах
з одного
північного монастиря
чистою
ликдень
і
Масляна.
українською мовою подякував мені, що я обстоюю єдину
Помісну Церкву, а коли я запитала, звідки він знає мову,
то почулаЯк
таке.
йогоРіздвяний
відправили на
правах
бувМовляв,
введений
піст?
послуху
з Україницього
до Росії.
Я подумала:
такий
Встановлення
періоду
припадає чому
на давні
часи хриспослух?
Українські
монахи
мають
спасатися
на півтиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних
постів.
ночі
Росії, апро
монахи
- громадяни
проповідують
Згадували
Різдвяний
піст ще вРФ
четвертому
століттітут
св. св.
"руський
мир".
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин.
- Це давня традиція. В історії був період, коли після угод
Лев Великий
зачіпав його тему
в п’ятому
столітті.
Богдана
Хмельницького
Україну
приєднали
до Росії, і утНа самому
християни
постили
різну кількість
днів:
ворилась
єдинапочатку
Російська
імперія.
Тоді почалась
боротьба
одні
тиждень,
інші
на
кілька
днів
довше.
Але
у
1166
році
на
за Церкву і Київську митрополію, яка 700 років знаходисоборі
в Константинопольського
патріарха Луки та патріарВізантійлась
у підпорядкуванні
Константинопольського
ського
імператора
Мануїла, всім
християнам
було наказано
хату.
Зрештою
її незаконно
приєднали
до Московського
дотримуватися
днів, безпосередньо
до направляла
Різдва Хриспатріархату.
А посту
коли 40приєднали,
то Москва
єпископів-росіян
в Україну, а українських єпископів,
тового.
монахів,
богословів
в Росію,
на вПівніч
чи в
Пилипівський
піствідправляли
необхідний, тому
що саме
цей період
Сибір
для того, щоб
діяльністю.
люди очищають
себе займались
покаянням,місіонерською
молитвою і відмовою
від їжі
-до
Серед
і евенків, серед
тихлюди
язичницьких
народів?
дня чукчів
Різдва Христового.
Тільки
з чистою душею,
серТак.
І
тому
Інокентій
Іркутський,
Іоанн
і
Тоцем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихідПавло
у наш світ.
больські
та багатоостаннім
єпископів,
які стали постом
святими,
ЦеркВін вважається
багатоденним
у році,
що
ва їх канонізувала, - вони з України, закінчили тут
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого доКиєво-Могилянську академію, а їх єпископами поставитримуватися
встановлених
правил,(Туптало)
а ось з 1 поРостовський
6 січня - слід
ли
туди. Наприклад,
Димитрій
строго постити
і правильно.
народився
в Макарові
Київської області, а його зробили
єпископом і поставили в Ростов у Росії, і він там виконував свої
архіпастирські
обов'язки,
і Житієпіст?
святих пеНавіщо
ж встановили
Різдвяний
реклав.
А сюди
направляли
росіян
длядлятого,
Різдвяний
піст навпаки,
- пост в зимовий
час, який
служить
лющоб
російську
мову і звичаї
запроваджувати
житдей тут
очищенням
у останньої
частини
року, таємничимв оновтя,
бо з того
часу єднанням
в храмахз стали
ленням
духовної,
богом проповідувати
і приготуванням російдо виською
мовою,
навчання велось у церковно-парафіяльхваляння
Різдваі Христового.
них Зі
школах
теж російською мовою. Така була загальна
слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб
російська політика. І в часи Російської імперії, і в часи
ми могли принести
за зібранізплоди.
Адже
нас
Радянського
Союзужертву
багатоБогові
духовенства
України
посиГосподь
рік обдаровував
дарами,
тому ми ж
свою черлали
по цілий
всій Росії.
60 відсотків
священства
заурадянські
гу повинні
постаратися
під часзцього
постуВони
бути служили
щедрими іпо
часи
були українці,
вихідці
України.
в
відношенню
до бідних.
Україні,
і багато
з них служили і в Росії. І зараз багато
Як сказав
Симеон Фессалоникійський,
піст Різдвяної
Чотиукраїнців
єпископів
і священників служать
в Росії.
Як
ридесятниці
схожий
на піствід
Мойсея,
днів поневіприклад,
понад
150 років,
1799 який
р., насорок
Київській
кафедрі
не було
архієрея-українця,
лише
росіяни.
першим
рявся
по пустелі,
постив і отримав
за це
кам’яні А
скрижалі
зі
митрополитом
Київським
українцем
став днів
я, уутриман1966 р.
словами Господніми.
Ми ж, проводячи
ці сорок
-ня
Кожного
разу,
Різдво
святкують
через тиждень
від певної
їжі, коли
зможемо
споглядати
і прийняти
слово Діви,
після
Нового
року,
люди адумають:
чи не пораі народжене,
переводитиі
написане
не на
каменях,
перевоплотившееся
Церкву
на новий
та святкувати
народження
віднесемо
його докалендар
Божественної
плоті.
Боголюдини
25-го грудня?
Завдяки Різдвяного
посту людина очищається від усього
- Питання календаря обговорювалось на Всеправославзлого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від ненаних
нарадах, і всі учасники наради, тобто представники
вистіПравославних
і брехні, наповнюючи
його погоджувались
смиренням і любов’ю.
всіх
Церков,
з тим, що
Юліанський календар відстає від астрономічного календаря.
Сходилисяхарчуватися
на тому, що вЦерква
погоджується
Як дозволено
Різдвяний
піст?
перейти
на новий
астрономічний
календар.
народ
Правила
живлення
тут дещо відрізняються
відАле
правил
Вене
сприймає
цього. І в 1920-ті
Російська
ликого
посту. Пилипівський
піст нероки
вважається
такимЦерксувова
перейшла
нав новий
стиль, бути
але народ
не прийняв.
На
рим,
тому іноді
раціоні можуть
присутніми
гарячі страРіздво
Христове
25
грудня
в
храмах
людей
не
було,
а
7
ви з олією і риба.
січня,
ніби
у будній
деньне-храми
повні.
Що це
означає?
Щоб
організм
постить
відчував
постійний
голод
і брак
Коли
Церква побачила, що народ не сприймає, тоді
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу
відмовились. А в Грецькій Церкві стався розкол через
кожні три години.
календар,
і він триває досі. Тому якщо питання кален-
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даря не викликатиме розділення в самій Православній Церкві в Україні, якщо люди віруючі це приймуть
- то так і буде. А якщо ні - то буде як сто років тому:
можна запровадити, а потім доведеться скасовувати.
- Є думка, що коли Ви дозволяєте переходи парафій з
Московського патріархату до Київського, то закладаєте міни між нашим майбутнім між'юрисдикційним
діалогом, що вам завжди будуть пам'ятати що "ви
забирали наші приходи, не домовлялися".
- Це не так. Ми виступаємо за діалог, а нинішнє керівництво Української православної церкви Московського патріархату не хоче з нами вести діалог. Мета цього
діалогу - створити в Україні єдину Православну Церкву,
Помісну Церкву, незалежну від Московського патріархату. Вони на це не йдуть. Тепер Господь показав, яка
Звичайній
людині важко
встоятиаперед
спокусою,
Церква
з українським
народом,
яка Церква
не скуштупідтривати український
забороненогонарод.
страви,Саме
але засмучуватися
з цього привомує
Церква як інституція,
а не
дучи
неінші
варто,
адже людям,
які неЦе
є ченцями
або церковними
ті
клірики
та миряни.
бачать віруючі
в Україні
дозволено
невелике
послаблення
під час посту.
іслужителями
тому виходять
зі складу
Московського
патріархату
та
Ця слабина може
пов’язанапатріархату.
зі станом здоров’я
постить,
приєднуються
добути
Київського
В Києві,
в обласних
центрах,
в районних
центрах, там,
де є храми і
специфікою
його роботи
або індивідуальною
непереносимісКиївського
патріархату, і Московського патріархату, це
тю певний продуктів.
відбувається
безболісно.
Там якстрого
правило
ніякихтак
конфлікДітям у віці
до 7 років,
постити
само
тів
немає, але але
перехід
- люди
полишають
необов’язково,
батькивідбувається
повинні починати
прищеплювати
храми
Московського
патріархату
татрадиції.
йдуть доЯкщо
нас. Знаєте,
їм основні
правила і розповідати
про
дитина
як
багато
людей
почали
ходити
до
нас
до
Володимирпрагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно виського собору, підходять після служби до мене та каключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо
жуть
російською: "Спаси Вас Господи, ваше Блаженство".
залишити.
правила
вагітні
-і рибу
Це точно
нашіЦіз жЛаври,
миможуть
так додотримуватися
Блаженнішого
Вожінки.
лодимира зверталися. Ми не звикли використовувати
звернення «Святійший».
- От навіть з цієї
деталі я бачу,
що вони прийшли з МоКалендар
харчування
сковського
патріархату.
Але 2015
повернемося
до переходів
З 28 листопада
по 19 грудня
року включно:
парафій.
У селах,
де один
храм,
громада
МосковськоПонеділок.
Дозволено
вживати
рослинну
варену
їжу, приго
патріархату,
неправду
коли
їхня
готовлену
на воді бачачи
без додавання
олії. московську,
Це можуть бути
цукати,
Церква
не
підтримує
Україну,
а
підтримує
«руський
вареники, кисіль, рис і т. д.
мир»,
- тоді люди з цієї громади не хочуть вже налеВівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під
жати до цієї Церкви, намагаються вийти громадою зі
маринадом,
минтай тощо),
вина (яблучного,
горобинового,
складу
Московського
патріархату
і перейти
в Київський
виноградного),
варену
їжу
рослинного
походження
патріархат. При цьому кілька людей цієї парафіїз додазаливанням масла.
шаються
вірними Московському патріархату. Ось у таСухоядіння (хліб,
сухофрукти,
фрукти, сирі
кихСередовище.
випадках починається
боротьба
не Київського
паовочі, горіхи,
мед).
тріархату
з Московським
патріархатом, а починається
Четвер. віруючих
Допускається
вживання риби
(юшка, риба
маборотьба
Московського
патріархату
з під
віруючими
Московського
ж патріархату,
боротьба
серед самої
ринадом,
минтай тощо),
вина (яблучного,
горобинового,
вигромади,
серед
жителів
одного цього
села. Не
Київсьноградного),
варену
їжу рослинного
походження
з додаванкий
патріархат з Московським бореться, а борються
ням масла.
саміП’ятниця.
колишніСухоядіння
вже віруючі
патріархату
за
(хліб,Московського
сухофрукти, фрукти,
сирі овоправо
на мед).
відокремлення від Московського патріархату.
чі, горіхи,
І храм
хочуть не віддати Московському патріархату, а
Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під мазберегти за своєю громадою, бо вони його побудували
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, вичи
реставрували, це їхній храм, громади, а не Московсьноградного),
варенуАїжуневелика
рослинного
походження
з додаванкого
патріархату.
частина,
яка залишаєтьням
масла.
ся за МП, вона залучає до себе і духовенство, і різні
Неділя.
Допускається вживання
(юшка, риба
під масили,
які приїжджають
в село, і риби
починається
боротьба.
минтай
тощо),використовують,
вина (яблучного, горобинового,
-ринадом,
Так званих
тітушок
семінаристів визаноградного), варену їжу рослинного походження з додаванлучають.
-ням
Так.
Тобто боротьба іде не між Київським патріархатом
масла.
і Московським,
якроку
про по
це1останній
а боротьба
З 20 грудня 2015
січня 2016заявляє,
року включно.
йдеПонеділок.
віруючих Московського
патріархату
Дозволено вживати
рослиннуколишніх
варену їжу,з віруприючими
того
Московського
але бути
лояльними
готовлену
на ж
воді
без додаванняпатріархату,
олії. Це можуть
цукати,
йому.
Боротьба
вареники,
кисіль,через
рис і храм.
т. д. А там, де є не один храм, там все
мирно.
От якУу раціон
Києві -дозволено
з Лаври перейшли
у Михайлівський
Вівторок.
ввести варену
їжу рослинмонастир
чи
Володимирський
собор,
і
боротьби ніякої
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажаннемає. А ось у тій же Птичі на Рівненщині - там залишина ікра,
томатнийчастина
суп, яблучний
пиріг, картопля
грибами,
фалась
невелика
прихильників
МП, зяка
бореться
лафель
і ін. храм належав їм. Їм запропонували служити
за
те, щоби
Середовище.
Сухоядіння
фрукти,
сирі
почергово,
в різні
години, а(хліб,
вонисухофрукти,
відмовились
від цього.
овочі, горіхи,
мед).МП і таке інше. І ми постійно пропонуєпогромів
храмів
Четвер.від
У раціон
ввести
варенувідмовляється.
їжу рослинномо діалог,
якого дозволено
МП так само
постійно
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Ми
тим парафіям,
які переходять,
де є конфлікт,
пропого походження,
заправлений
олією. Наприклад,
баклажанна
нуємо
залагоджувати
йогопиріг,
почерговим
Але
ікра, томатний
суп, яблучний
картопляслужінням.
з грибами, фалане
може
фель
і ін. бути так, що закон передбачає право громади
на перехід,
більшість (хліб,
громади,
переважна
більшість,
П’ятниця.і Сухоядіння
сухофрукти,
фрукти,
сирі овохоче
перейти,
а
меншість
не
хоче,
і
ця
меншість
нав'ячі, горіхи, мед).
зує більшості свою волю щодо храму. Бо Московський
Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під мапатріархат
і в особі своїх керівників не хоче єдності, і
ринадом, минтай
тощо), вина
(яблучного,
горобинового,
віруючим,
які хочуть
єдності,
перешкоджає.
Нехай вине
ноградного),
варену
їжу
рослинного
походження
з
додавандумають, що так вони досягнуть успіху: хочуть
керівням масла.
ники
МП чи не хочуть, а об'єднання буде, бо така воля
Неділя.
риби (юшка,
підмав
маБожа,
так Допускається
наставляють вживання
канони, щоби
кожен риба
народ
ринадом,
минтай
тощо), івина
горобинового,
висвою
Помісну
Церкву,
так (яблучного,
хоче віруючий
народ. Московський
Україні зараз
є, але вз додаванмайбутноградного),патріархат
варену їжуврослинного
походження
ньому
його тут не буде, тому що відбудеться об'єднанням масла.
ня Зв2 єдину
Церкву
Українську.
буде
обов'язково!
січня 2016
року по
6 січня 2016Це
року
включно:
- ЩоПонеділок.
б ви моглиСухоядіння
сказати (хліб,
священикам
Московського
сухофрукти,
фрукти, сирі овопатріархату,
чі, горіхи, мед). які хочуть єднання?
- ЇмВівторок.
треба знати
правду:
Київський
патріархат
є і буде,
Дозволено
вживати
рослинну
варену їжу,
приго-а
Московський
патріархат
в
Україні
зараз
є,
але
в
майбуттовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ваньому його тут не буде, тому що відбудеться об'єднання
і т. д.
вреники,
єдину кисіль,
ЦерквурисУкраїнську.
Це буде обов'язково! А для
Середовище.
Сухоядіння
(хліб, сухофрукти,
фрукти,
того,
щоби це відбулося
безболісно,
зараз треба
не сирі
воовочі,
горіхи,
мед).
рогувати, бо вороги не об'єднуються, а об'єднуються ті,
Дозволено
вживати
рослинну
їжу, іпригохто Четвер.
люблять.
Тому наша
позиція
- требаварену
любити
духотовлену на
воді без додавання
олії. Це
можуть бути цукати,
вавенство,
і єпископат,
і віруючих
Московського
патріарреники,
кисіль,
і т. д. що любити - це говорити тільки
хату.
Але
це нерис
означає,
приємні
речі.Сухоядіння
Любов повинна
бути у єдності
з правдою,
П’ятниця.
(хліб, сухофрукти,
фрукти,
сирі овоічі, коли
критикуємо, викриваємо Московський пагоріхи,ми
мед).
тріархат у неправді, в діях проти України та за "русский
мир" -то цеПравОСлавНі
теж вияв любові. ІСвЯта
нехай вони
на нас за це не
у лиСтОПаді
ображаються, а нехай виправляються - не заради того,
що ми так говоримо, а тому, що треба жити за правдою.
4 листопада
церковне
свято
на честь
- Не завжди
у ваших—
виходить,
до речі.
Я колись
була у
вас в храмі,Казанської
теж на Московський
патріархат
ікони Божої
Матерістільки
всього почула.
- Я не
що у насперед
всі ідеальні,
а в МП всі
погані. дерГріх
Чи кажу,
може молитва
іконою допомогти
врятувати
діє
всюди,
і Бог
діє всюди.
Якщо внаші
чинять
жаву
і націю?
Відповідь
зустрічаємо
історії.
Саме 4неправду
листопа-теж
виправляються!
"Не ворогувати!"
- це Божої
наша
да є нехай
днем вшанування
чудотворної
Казанської ікони
тверда
настанова,
бо
не
ворогувати
це
вже
перший
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.
крок. Не примножувати зла, перемагати зло - добром,
Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», періпам'ятати
слова Писання, що гнів людський не твоод повного
державності
терерить
правдизнищення
Божої, не
мститисяназапівнічно-руських
завдані Московським патріархатом образи, а віддати відплату на волю
Божу - тоді об'єднатися буде легше. Але і не відступати
від правди, бо справжній мир може бути лише на основі правди, а з неправдою треба боротися, як і Христос боровся, викривав і фарисеїв, і книжників. Щодо
об'єднання, то треба всім знати, що коли духовенство і
єпископи Московського патріархату будуть переходити
в Київський патріархат -вони нічого не втратять, тому
що будуть керувати тими ж парафіями і тими ж єпархія-

ми, з якими вони прийшли в Київський патріархат.
- Не втратять - це слово патріарха?
- Це слово патріарха. Ми зацікавлені в цьому.
- Скажіть, мені розповідали, що під час бунту в Лаврі,
коли на Вас тиснули, Вам наснилося, що преподобні
Антоній та Феодосій пішли з Лаври?
- Так, був такий сон. Але не мені, а монаху Києво-Печерської лаври, який розповів тоді мені, що бачив
уві сні преподобних Антонія і Феодосія. Вони вийшли із Ближніх печер і пішли в сторону колодязів,
вниз.
КолиУ раціон
той дозволено
монах звернувся
до них,
то преСубота.
ввести варену
їжу рослинноподобний Антоній і каже: "Ми ще
повернемося
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна
сюди, в печери". Тоді подумав: "За ними піду і я".
ікра,
яблучний
пиріг,
картопля
з грибами, фала- Алетоматний
чим булосуп,
Ваше
рішення
піти
продиктоване?
фель
і
ін.
- Я, як Предстоятель, мав резиденцію на Дальніх печеУ раціонСаме
дозволено
ввести
варену
їжуЛавра
рослиннорах,Неділя.
в 49 корпусі.
при мені
у 1988
році
була
го
походження,
заправлений
олією. Наприклад,
баклажанна
передана
Церкві,
я відремонтував
Аннозачатіївську
ікра,
томатний
суп, яблучний
пиріг, картопля з грибами,храм
фала-і
церкву,
відремонтував
Хрестовоздвиженський
фель
і ін.
триповерховий
корпус на Ближніх печерах. Я відремонтував
майже
корпус,
відбудував
новий
6 січня
- це зруйнований
самий строгий49
день
Різдвяного
посту, тому
в
корпус
духовної
семінарії.
Цепершої
все я зірки.
зробив до 1992
цей
деньдля
варто
утриматися
від їжі до
року.
Це все було
кошти необхідно
Церкви. І
Протягом
усьоговлаштоване
Різдвяного мною
посту за
2015-2016
я
мав
там
у
49
корпусі
резиденцію,
яку
захищали
від заобмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявляхоплення
промосковськими
силами.
Але тоді
був мером
ти
злість, думати
про людей погано,
заздрити
комусь.
Також
Києва Іван Салій. Коли ми 49 корпус захищали від тих,
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання,
хто був за Московський патріархат, то Салій направив
тому
всі весільніміліції
торжества
або до
дати
спецпідрозділ
і наспотрібно
звідтіля влаштувати
вигнали. Таким
чином
поста,
або після
Різдва.вигнали, не дали нам захистити цей
нас силою
із Лаври
49 корпус. А потім, щоби виправдати себе, промосковські монахи завили, що це нібито вони, ті що захоплювали
- насправді захищалися від захоплення. Отак я змушений був піти з Лаври. Далі ті сили хотіли усунути мене і
нах
та тотальної релігійної
і культурної
агресії. Іцієї,
самена
Пречисз Володимирського
собору,
і з резиденції
Пушта
Діва Марія
Заступницею
перед Престолом
кінській.
Тежстала
казали,
що я їх "захопив",
а вониБожим,
хочутьдо
їх
якої
в молитовному
сподіванні
поринув
православний
люд,
"звільнити".
Так Москва
зажди
діє: війну
називає мирошукаючи
Її небесного
захисту. своїм. За однаковим принтворчістю,
чуже - оголошує
В далекому
1612
роціЛавру
населення
Московіївід
знайшло
в собі
ципом
у 1992 р.
вони
"захищали"
канонічного
силу
зрозуміти, ащоу всі
криваві
випробування
попущеПредстоятеля,
2014
р. - Крим
і Донбасбули
від України.
- Ми
говоримо
з вами
на початку
Новогожиття,
року іі спробуваперед Різні
за їхнє
маловір’я
та недостойне
духовне
двом.
Про щойого
мипокаянням,
маємо в цей
рік молитися
ли виправити
постом
і молитвою. Іособливо?
вже після
- Я хочународного
при цій нагоді
всіх
християн
і весь
загально
каяття,привітати
після зміни
суспільної
свідомосукраїнський
народ
з Різдвом
Христовим.
Нагадати,
ті, з чудотворним
Казанським
образом
Божої Матері
на чолі
що
Богпатріоти
любить
людський
рід. Заради
нього
Вінвід став
війська
Мінін
і Пожарський
звільнили
країну
окулюдиною,
щоб спасти нас від гріха і смерті. І тому Він
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення
допоможе нам очиститися від неправди, від корупта
єдності
дляподолати
всього слов’янського
ції.народної
Допоможе
нам
агресора, православного
досягти спрасвіту.
ведливого миру. Щоб Україна була щасливою, достойлише додати,
українцямправди
свято нав
ноюВарто
державою.
Самещо
просьогоднішнім
це - про перемогу
честь
чудотворної
ікони Божої
Матеріі може
станашому
власномуКазанської
житті, в житті
суспільства
держави,
ти
у великій
нагоді. Воно
повинно
нагадати-усім
нам головний
про
справедливий
мир
для України
наша
молитва.

історичний урок: справжнє відродження України можливе
Лана Самохвалова, Київ
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу –
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаціУ день Різдва Христового Всенічне бдіння у Володимирському
кафедральному соборі
ональному рівні.
А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою,
січня 2016 року ввечері, у день свята Різ- підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері,
два Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Святійший Патріарх Київський і всієї Ру- адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Богоси-України Філарет звершив Всенічне бдіння у ві – дуже багато.

7

Володимирському кафедральному соборі м. Києва.
Його Святості співслужили настоятель храму протоієрей Борис Табачек та духовенство собору.
За богослужінням співали Патріарший хор Володимирського собору (регент Вероніка Матвієнко)
та кліросний хор храму (регент Тетяна Солосич).
Під час читання канону на ранній Предстоятель
помазав
віруючих
освяченим
єлеєм.
Після завершення богослужіння у храмі лунали колядки у виконанні Патріаршого хору
Володимирського собору.

21 листопада — церковне свято Собор Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме
Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути
рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим денницею, перемігши демонські полки.
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Глава УГКЦ на Різдво:
мучеНиКи
і Різдві,
мучителі
ЦерКви на надію»
«Коли Бог торкає людину у своєму
тоді її страх перетворюється
Христова
Церква святкує одне з найбільших
доброго лікаря, який
приходить до людини і та зцілюєтьхриСтОвОї:
виПадОК
уКраїНи
Сьогодні
християнських свят – свято народження в людському ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд« З життя братньої Церкви»

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця,
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Нього все сталося». Син Божий входить у людську історію,
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи.
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ,
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ,
З журбою
радість
обнялась…
владика Богдан, Адміністратор
Патріаршої
курії
УГКЦ.
сльозах,
як в жемчугах, Святосмій сміх.
Пояснюючи духовний змістВсвята,
Блаженніший
дивним
ранкомпро
ніч злилась,
лав наголосив, що в Євангелії,І зколи
читаємо
Різдво,
то знаходимо тричі слова «Не бійся!». ІУперше
вони вийяк мені розняти
їх?!
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до О.
Марії
в
Олесь
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать
у Бога».
Вдруге
промовляє їх до Йосифа
ОбручПрочитав
на архангел
сайті Рівненсько-Острозької
єпархії УПЦ
статника
в сні, розвіюючи
сумніви«„Блаженні
щодо того,гнані
хто заради
має народитю монаха
Венедикта (Лимаря)
правтися
Марії:
«Не
бійся
взяти
Марію
за жінку,
бо те,
ди…”від
(Мат
5, 10)».
Нехай
мої
роздуми
будуть
відповіддю
на що
цю
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї квопромовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч:
лої -бійтеся!
ми не мученики.
«Не
Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні наЖити
в Церкві
– значить
стати
святим.
В цьому
родився у місті
Царя
Давиданамагатися
Спаситель
Христос
Господь».
немає ніякої,
як може
це здатися
на перший
погляд,
«Коли
Бог торкає
людину
у своєму
Різдві,
тодізверхносїї страх
ті чи поверховості,напросто
саме
таким
і являється
суті своперетворюється
надію,
біль
на радість,
а по
темна
ніч
їй християнство
– дерзновенним
у своєму
смиренні
і смиренсяє
небесним світлом.
Що може
відчувати
людина,
яку
ним у своєму
бажанні
страждати уЩо
Христі.
«Христос
торкнув
Господь?
Тодірадіти
вона ірозквітає.
може
відчувати
людина,
яка боїться свого
ТажІо-її
дав тобі
владу уподібнюватись
Йому, майбутнього?
– проголошує святий
майбутнє
лежить
яслахпроповідей,
на сіні. Що
відчувати
анн Златоуст
в одній ізв своїх
– неможе
страшись,
чуючи
людина,
яканеу бути
своїх
боляхКожен
шукає
Бога? Він
це, страшно
таким».
християнин,
щоторкаєтьслідує свосяєму
її, Божественному
лікує її рани, Учителю,
повертаємає
її до
гідності
та свободи,
таке
ж дерзновення
– сми-і
радість
повертається
до неї», -“Учень
сказавне Глава
Церкви.
ренне і мужнє,
просте і самовіддане.
більший
за вчиЗа
словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він,

бореться
з ним,
я знищуза
його
однією
лиш силою
своговсе
розуську
істоту,
Бог– торкає
живе
кожного,
перемінює
те,
му!». ми
Сутьживемо,
мучеництва
полягає
негоризонти
в явленні людських
досточим
і показує
нові
майбутнього».
Блаженніший
Святослав,
згадуючи
євангельське
«не бійїнств, а в тій силі
благодатній,
що, по слову
апостола Павла,
в
ся»,
зауважив,
що кожен, хто
почув ці
слова, починав
діянашій
немочі звершується.
«Добрими
справами
і подвигами
ти:
мудреці
ажвиправдається,
зі Сходу йшли–запише
зорею,
шукаючи
Царя,лисщо
ніхто
з нас не
в одному
із своїх
народився;
пастирі
кинули
свої
отари і спішили
знайти
тів з радянських
таборів
ГУЛАГу
священномученик
Афанасій
Дитя,
про –яке
провістив
ангел. Бо
«той,
торкнула
лю(Сахаров),
Я надіюсь
виключно
тільки
накого
те, що
дерзновенбов
і
надія,
не
може
не
поділитися
пережитим
із
ближнім».
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з нелюдина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого
бес:
«Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте
Імені
небездіяльним,
відрікався». а ділися дотиком Божим, у той споне
будь
В
Житіях
мучеників
св. Димитрія
Ростовського
сіб, який ми можемо
допомогти
людям
пережитивідчуваріздвяється,
що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які
ну
радість».

терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждання новомучеників присутній істотно інший акцент: людина
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Новгородського, а той просто перевидав труд католиків-боландистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здорового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Католицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості людини, яка спасається
лишень
стражданням
Христовим
і сумою
«Прадавня
українська
коляда
– спосіб, який
надихав
і підстраждань
за неї. Самому
ж віруючому
неторкає
обов’язково
носив.
Колисвятих
колядуємо,
то різдвяна
радість
кожбути із
учасником
в цих страшних
ного
нас», - зауважив
він. речах. Православна ж традиція свято
нагадує,
що Євангеліє
Воскресінням,
«У
Різдва
я прагну,закінчується
щоб кожен українець
буврадістю
"доторкнутий"
Божоюначала
любов’ю
новонародженого
Невідчуття нового
за границями
земного Спасителя.
буття.
хай наша
радість
досягнезвсіх,
хто сумує,
дійде до
того, кого
Мученик
в перекладі
грецького
“мартіріос”,
означає
свіми
не можемо
Сьогодні
маймолюдських
у наших
док,фізично
а не страждалець.
Невідвідати.
кількість крові
і величину
серцях
тих,підкреслює
хто є на фронті,
бо культура
завдяки їм
ми можемо
мостраждань
церковна
шануванням
мучелитися.
Згадаймо
потребуючих
і
тих,
хто
не
має
з
ким
цю
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони
радість
розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, твоНаприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це
стане
силою українського народу, яка перемінить наш
належить
істинним
християнам,
смерть була
живим свідченстрах
на надію,
а непевність
наірадість
Різдвяного
свята».
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав,
«Україна
єдина»
долучилися
люди ізПереданні
30 країн
але й з тими,
хто розпинав.
Саме молоді
тому в Святому
світу,
а також
83 мучеників
міст України.
Організовують
акговориться,
що кров
– це сім’я
християнства. Адже
цію
Всеукраїнська
молодіжна
громадська
людина
не може по природі
своїй не боятися
смерті органіі любизація
«Батьківщина
Світовий
конгрес
ти людей,
які забирають їїМолода»
життя. “Всята
краса
життя,– писав
св.
українських
молодіжних
організацій
(СКУМО).
Ніколай Сербський,
– заключається
в смерті.” Перед
цією красою, що в образі святих
мучеників явлена,
схилив головуУГКЦ
язичДепартамент
інформації
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.
Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися
предметом, на який так настирливо припрошують звернути
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої закваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово християнина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово»
(св. Іоанн Кронштадський).
Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони віддали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

Блаженніший
Святослав
благословив
звали господаря дому, скільки
ж більше назвуть
так домашніх проведення акції «Україна єдина»
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-

Р

його!”
(Мф 10:24,25).
озпочалася
міжнародна акція на підтримку єдМученики
це ті «Україна
люди, що, натхнені
Святим, відданості
України
єдина»,Духом
присвячена
Дню
вали себе всеціло
за дімМета
свій –акції
за Церкву
святу.
Драмащоб
бутСоборності
України.
полягає
в тому,
тя мучеників
землі розгортається
в перші
показати,
щоХристових
люди в на
Україні
та багатьох вже
країнах
за
життя Божої
Церкви вдо
світі
безбожних
людей.
їїроки
межами
не байдужі
нашої
держави
таМученики
підтрипо суті своїй
були самовіддані,
їх розпізнавали
мують
її єдність.
Глава і хороші
Отець люди,
УГКЦ
Блаженніприблизно
так:
«Ага,
щось
він
не
краде,
коли
можна
ший Святослав благословив проведення
цієїпоцупиакції,
ти і не шанує уГенія
нашого
імператора безпробудною
гульзазначаючи
листі
до організатора
акції Олексія
бою на славу імперії,
значить, він віруючий,
він осоз неЗахарченка
таке: «Питання
єдності значить,
України,
безпечної
секти
християн».
В
спотвореному
гріхом
світі
вони
бливо сьогодні, коли український народ із честю
виглядали
як якасьіспит
нісенітниця,
радшесумлінням
як совість, яку
корскладає
важкий
передчисвоїм
і майтить затоптати.
Земні ангели
лукавому
людськомуі оку
здавабутніми
поколіннями,
є дуже
важливим
актуальлися Вельзевулами,
яких не
гріх і знищити,
яких за честь
виданим».
Тому, на його
думку,
такі ініціативи
молоді
ти,
за
відвагу
–
перемогти.
«Навіть
прийде
година,
коли
кожен,
задля справи єднання України – боговгодне діло.
хто буде вбивати
вас, будезусиль
думати, що
він служить
Бого«Кожен,
хто докладає
до тим
плекання
єдності,
ві» (Ін 16,2).
працює
для зростання сильної і незалежної БатьківМучеників
не можна
порівнювати
з мужніми
і сміливими
щини.
«Свідчімо
перед
усім світом,
що ми
любимо
героями
давнини
–
богатирями
і
титанами,
адже
ті дивувасвою державу, цінуємо її незалежність і молимося
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверхпро
єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – зверучасникам
та організаторам своє благословення»,
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що

- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції
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«Адреси
доброти»
годатної
втіхи
людей горизонти вічного буття і сенс земного
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причислений Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко– це
те, заради
з чим Нього,
повинен
жити
трогооброчинність
вірують, обираючи
смерть
хіба можуть
християнин
охрещений,
віруювони кожен
настільки любити
гріх?». Святого
філософа до глибини
чий,турбувала
який приходить
дорозбіжність
церкви.між
Чому?
душі
ось ця віковічна
тим, якТому,
людина
і мудро
і як безумно
і жахливо
щопрекрасно
кожного
разувисловлюється,
у церкві звучать
слова
Хриживе.
з премудрим
Тріфоном
про Богоотста, Навіть
його діалог
милосердя,
його
любовіудеєм
до ближньокровенну
Ізраїля
і здивував
Іустіна,
не перекого. Цейрелігію
чоловік,
цяхоч
жінка,
вірні,
якіале
приходять
нав.
Все
своє
життя
шукаючи
найбільш
переконливого
до церкви, інакше не можуть жити. Хочпоясчанення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх
сто
може
бути
і
в
гріхах,
і
в
упадку,
але
знов
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її
і знов впіднімаються
побачив
образі християн. і йдуть за світлом Христовим,
бощо
їх ревів
просвічує
Робити
добро
У натовпі,
на аренахсвітло.
римського
цирку, насолоближньому,
любити
ближнього,
добре
слоджуючись
кривавими
видовищами
страти християн,
знаходиво такі
промовити,
допомогти
лись
душі, що не могли
не помітити різносторонньо.
радості у очах мучеників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не вистачає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песимізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очікуючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли.
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.
В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я говорю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його високі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть подобаються
і я цебратньої
приймаю без
заперечень. Але людина хитка
« З життя
Церкви»
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться своїх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки
всього
корисного
для людства!
Господь описічня
2016 можна
рокузвершити
в храмі
Покотилівського
сав Свято-Покровського
такий тип релігійної свідомості
в Притчі про
сіяча:
монастиря,
що
на «ПодіХарбно
і те, що посіяно
на кам’янистому
ґрунті, означає
тих, коківщині,
відкрили
Двері Божого
милосердя.
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його,
Архиєрейську Святу Літургію очолив владиале не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане
ка Василь
(Тучапець),
Харківський,(Мру
скорбота
або гоніння
за слово,Екзарх
відразу спокушаються»
співслужінні
з
отцем-деканом
Олександром
4,16-17).
Дядею,
настоятелем
монастиря
о.тому
Йосифом
Мученики не могли не вмирати за Христа,
що вони
Щуром,
ЧСВВ,
та дияконом
Іваном
Петружили
тим, від
чого їм пропонували
зректись.
Їх відповіді
своїм
мучителям
стали Символом
в устах християн.
Цей гімн
шаком,
ЧСВВ.
У своїйВіри
проповіді
владика
Ваторжества
втіленої істини починається
з слова
«Вірую»
і був
силь застановився
над гаслом
Року
Божого
сформульований
на І Вселенськомуяк
Соборі
лишень «У
в 325 році,
милосердя «Милосердні
Отець».
цей
він
карбувався мучениками
слово за словом
цілих
три
стоЮвілейний
рік
ми
маємо
нагоду
не
лише
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у
бути милосердними до наших близьХристі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий
ких, рідних,
а також
переосмисмашиніст
якось сказав,
вказуючи повинні
рукою пронумеровані
пралити
минуле
і
простити
давні
образи
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну
йоту на
своїмпожовклому
кривдникам»,
закликав
Архиєрей.
цьому
папірці, який- щоденно
чіпить
тут в мене
Також
Екзарх
Харківський
пригадав
про діла
над
головою.
А знаєш
чому? Тому що кожне
слово занотоване
людською
кров’ю,
кожним
Господь
милосердя
длязадуші
і правилом
тіла, якісотні
маєжертв».
виконувати
обрав
дляхристиянин.
проповіді Слова Після
Божого не
інтелектуалів,
які точно
кожен
Святої
Літургії
відмогли
думкиобхід
Учителянавколо
і передати їх
в тексті,молеа пробувсязапам’ятати
урочистий
храму,
стих
які щиро любили
Христа
і тому не милосердя.
могли відрекбеньрибарів,
та відкриття
Дверей
Божого
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому серВарто додати, що Покотилівський монастир
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До
–
ценамдруге
місце
Харківського
кого
йти? Тисвяте
маєш слова
життя
вічного» (Ін 6,63).екзархату, Починаючи
де відкрито
двері
Божого
милосердя,
таз Апостолів, сонм мучеників
Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям.
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведності людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в серці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про
смерть
священномученика
Ігнатія Богоносця,
коли мучителі
Редакція
нашого бюлетеня
«НЦ-КП»
щасливийняли
там було
начертане
Ім’я Боже.значення
«А посіяне
ва що його
нашісерце,
читачі
сповна
розуміють
на
добрій землі означає
тих, котрікожного
слухають слово
і приймають
доброчинності
в житті
християнина.
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в
А ще у цей такий трагічний для України час.
стократ» (Мр 4, 20).
ОсьПеред
і пан
Богдан Чуловський (Tucson, AZ.,)
тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати,
та
пані
Марія
Зарицькаі спушити.
( Warren,
виполоти коріння дикої рослинності,
Так самоMI.,)
і мусклавши
пожертви
на
потреби
харчування
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось,
та лікування
переповнили
наприклад,
мученикбійців
Воніфатій.АТО
Все життя,
здавалось би, свої
жив
нашіа тут
серця
самепостраждав
християнською
любов’ю.
ві блуді,
випадково
і, миттєво став
святим.
Люди
грішать. Одна
може хвалитись
А щепо-різному
доброчинність
целюдина
допомога
людям,і наякі
віть
гріхом, а інша
не може не грішити,
її
не гордитись
можуть своїм
самотужки
задовольнити
своїі це
подуже
гнітить
і
турбує,
і
вона
рану
свою
лікує
в
храмі.
Святі
–
це
треби . Це сповна стосується сиріт. А тому черне ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходигова допомога січеславським обділеним долею
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти
дітям з боку добродія Олександра Власенко
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му(North Port,
FL.,)щоце
вищий
вияв
доброчинства.
ченицька
кров душі,
кається.
Святий
Воніфатій
не став муІ
ще
є
така
істина.
Якщо
робиш
добро,
то роби
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння
в
це щиро,
відВоістину
душі і«Немає
завжди
себе
став на місце
його
стражданні.
нічого
сокровенного,
що не
тієї людини,
якій чого
ти робиш
добро.
Тобто, повідкрилось
би і тайного,
б не пізнали»
(Лк12,2).
Християнство
не система
поглядів,
правил повеводься
так, якцетобі
хотілося
б, абичиповодилися
дінки
в храміякщо
і на роботі,
– це
життя у Христі,
а
з тобою,
б тихристиянство
був в такій
ситуації,
як ця
смерть
–
це
зустріч
із
Христом.
Як
жінка,
що
носить
дитину
у
людина, якій ти допомагаєш. Бо не забуваймо
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свящо найпершим доброчинцем був сам Господь.
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб,
І так слід чинити як Господь наш Ісус Христос.
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь добре заради Бога, котрого я люблю, – говоривВлас.
в своїйІнформ.
проповіді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можливість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки.
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збережена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утверкий чин уже здійснено в каплиці катедральджена в серці моєму!».
ного
собору
Святого
м. Харкова.
Христу
було б набагато
легшеМиколая
терпіти знущання,
глузування над Його стражденним
Тілом
і
навіть
смерть
від
рук улюПрес-службa Харківського екзархату
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лукавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в своїх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаючись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зустрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти набагато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успішного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися
мученицького вінця.
Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «ворог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Безбожників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям,
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і головне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання,
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець.
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запрошення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Величну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

“Доброчинність українців США - християнська любов у дії”
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«НашіРівненської
інтерв’ю» духоської православної богословської академії,
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля СвятоТроїцького собору м. Тернополя.
З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і КриСеред давніх і добрих приятелів нашого видання
священник
УПЦ
КП Святійшого
Дмитро Патріарха
Поворотворізький
Симеон вручив
від імені
Киний з Дніпропетровського. Ми завжди цінувалиївського
відданість
отця неФіларета
лише медаль
Христовій
Церкі всієї Руси-України
«За жертовність
ві, а й Україні. Він був одним з перших із тих, хто
з хрестом
і меценату
душпастирською
настановою
та любов
до України»
ДДС Олександру
Івановичу Анпоїхав допомагати нашим захисникам на буремний
дрієнку.Донбас. Історія та людська вдячність
ще належно оцінить капеланську діяльність отцяТакож
Дмитра
Поворотного.
А поки-що цядухопуГрамотами
за розбудову Дніпропетровської
блікація, бодай, частково віддасть хвалу і шанувної
цьому
правдивому
священнику
таНаталія
патріоту.
семінарії
були відзначені:
секретар ДДС
Михайлівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, Редакція
прот. Ярослав
Малерик,
прот.
Димитрій
Цигікало,
старший
отця Дмитра Поворотного не замовкає теле- фотографії їх однолітків на лінії фронту,викладач
і вони
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світфон: хтось хоче передати гуманітарну допомо- всі
разом зібрали іграшки і передали їм вітання.
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга
гу; хтось питає, коли буде наступна поїздка на схід, «Святий
Миколай, Святий Миколай, ми діти
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та стуа хтось просто уточнює, яку ікону краще купити. своєї
країни», – отець Дмитро показує відент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.
Крім того, що Поворотний капелан полку, део,
зняте за 25 кілометрів від Донецька.
Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з
нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат
він організовує приходське життя у дніпропе- На
ньому
маленькі дніпропетровці звер3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та Приекономічних наук, доцент.
тровській
церкві та займається волонтерством. таються
до
своїх
однолітків: «Дорогие друходько Владислав.
з вітальним словом звернулися:
ХочПісля
вжедоповіді
обід, отець
Дмитро п’є свою першу чашку зья,Після
мынагород
желаем
вам
мира. Давайте дружить».
проректор Василь Михайлович Бабій склав
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
кави
і згадує, що трапилося з ним відтоді, як два роки Діти
Донбасу
відповідають:
«Спасибо детям Дне- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко- найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпартому
він
прийшов
у
військкомат
і
попросився
на
війну.
пропетровска.
Мы
не
хотим
войны».
І голос хлопхією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального завич Мирончук;
– Коли
ми
почали
їздити
на
схід,
то
побачили,
що
чика
тихо
додає:
«И
чтоб
у
вас
она
не была».
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького
скла- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
у хлопців
є
недуховні
потреби:
поїсти
і
вдягну–
З
чого
почалася
ваша
капеланська
службa?
ду
та
студентів
було
вручено
Архієрею
букет
білих
троянд.
- заступник голови Дніпропетровської облдержадмінітися.
Тоді я звернувся до Владики Симеона, ке- – Раніше
я до
був
просто
священиком,
а коли
поНаостанок
усіх,
з архіпастирським
словом,
звернувся
страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав віруючого
Дніпропетровської
єпархії
УПЦ
КП,
чалася
війна,
то
сам
прийшов
у
військкотання від голови обласної державної адміністрації Валентина Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто
щоб
він благословив
попередив,
що днем.
можу бути капеланом.
навчаєіі навчається
з Актовим
Михайловича
Резніченка; інших священиків постави- мат
ти скриньки
коштів
для потреб бійців.
нерозпочався
було чіткого
розуміння
капеланства:
Далі
концерт,
присвячений
Актовому дню.був
- головний для
лікарзбору
санаторію
«Новомосковський»
Олек- Тоді
Минулого
Різдва
з
Красногорівки
ми
вивезвідділ
по
взаємодії
з
церковними
організаціями
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-у
сандр Іванович Андрієнко.
ли На
30 ім’я
дітей.
Нам
хотілося
показати
їм
Україну.
Міноборони,
фактично він не функціонував.
трапезою.
ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів- ною та святковоюале

Капелан Дмитро Поворотний

У

І це вдалося. Я по очах дітей бачив, що вони
дивувалися мостам і великим будинкам.
лиСтОПад
реліГійНий
Паралельно
ми підтримуємо
школи. Дорослих лежачих людей забезпечуємо підгузками.
Коли хлопці почали гинути, мені захотілося якось
вшанувати їх пам'ять. Тому ми біля ОДА на Алеї
шани Небесної Сотні вирішили поруч з хрестом покласти гранітні плити з іменами загиблих.
Колись
я побачив фото гарно
одягненої жінки, яка
У ПРАВОСЛАВНИХ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ
йде на фоні розрухи.
Це надихнуло
РІЗДВЯНИЙ
ПІСТ мене на про3 листопада
цього року
в календарі
свят
ектНа
"Нас
не зламати".
Наші
місцеві Православних
гурти знайшли
припадає Дмитрівська
субота. Забатальйонам
традицією поми-і
апаратуру
і їздятьбатьківська
по військовим
нання предків
відбувається
в суботу, щороздаємо
передує дню
пам`яті
сільським
клубам.
Ми співаємо,
військосвятого
великомученика,
якого вважають
покровителем
правим
барабани
і починаємо
бити в них.
Це надихає.
воїнства.
Традиція
поминати
в цей день родичів
–вославного
Ви постійно
кажете
«ми»,
коли розповідаєте
про
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Кусебе.
ликовській битві з татарами 1380 року.
– Моя
діяльність
– це лише верхівка
Іконакапеланська
Казанської Божої
Матері
айсбергу.
За нами
мільйони
прихожан
і священиків,
4 листопада
православні
шанують
ікону Казанської
Божої
які
моляться
за
мир
у
країні.
А
ще
нам
допомагають
Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі
від поляків у
волонтери.
1612 році - в Росії це День національної єдності.
5 листопада
- пам`ять
апостола Якова,
Господнього
Отець
Дмитро
перериває
нашубрата
розмову
для
по плотіщоб
(близько
63 року), трьом
одного з військовим
синів праведного
Йосипа
того,
вручити
патріарвід першого
що став Єрусалимським
ші
медалі шлюбу,
«За жертовність
і любовєпископом.
до України».
6 листопада
день вшанування
ікони
Божої Матері
«Всіх
– Мені
хлопці -навіть
кажуть, що
державні
нагороди
скорботних
Радосте».
Свята
ікона
Богородиці
«Всіх
скорботне такі важливі, як церковні. А я з ними, я – їхній.
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царюПовернувшись,
показує численні фотографії: Красвання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чуногорівка,
Мар’їнка,
ось патріарха
він на полігоні,
ось що
фото
десне зцілення рідної сестри
Іова, Євфимії,
жилаз
волонтерами,
освячення
машини,
ось
покійний
Альв Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліковберт...
Здається, він пам’ятає ім’я і історію кожного.
ної хвороби.
– А Також
яке фото
улюблене?
в цейваше
день згадують
затворників Печерських: Ареі Феофіла
Ближніх
ст.).
–фу,ЯСисоя
дуже
люблю(в ось
ці: печерах,
із акціїXII-XIII
«Діти-дітям».
Це
Фрагмент
Димитрія Солунського
– школа
в ікони
Новобахмутці.
Цього Різдва приблизлистопада
деньпривітали
пам`яті Димитрія
СолунськогоЗверну(306 р.) но 8100
дітей - ми
з Миколаєм.
великомученик,
постраждав в третьомупоказали
столітті, вважаєтьлися
до шкілщоДніпропетровська:
дітям

Пізніше я потрапив у 20-й батальйон територіальної оборони (зараз мотопіхотний). Тоді не знали, як мене оформити на службу, а тому за документами відправили як військовослужбовця.
Перші зіткнення відбулися 9 травня 2014 року.
Тоді у нашому батальйоні загинуло два бійця.
З початку літа батальйон висунувся утримувати рубежі між Дніпропетровською і Донецькою
областю,
а потім
просувався
вглиб
ся
покровителем
православного
воїнства.
На Русіостанньої.
шанування
святого
почалося
ж після Водохреща.
ДиЗ того часу
я наодразу
сході регулярно.
Зараз Шанування
капелан полмитрія
Солунського
Русі було
на стільки
великим, що
багаку «Дніпро-1»
і на
також
виконую
обов’язки
голови
то
великих князіввідділу
та царів, капеланської
серед яких Ярослав
Мудрий,
Олекєпархіального
опіки
Дніпропесандр
Невський
і
Іван
Грозний
всі
вони
називали
на
його
тровської єпархії Київського патріархату: відповідаю
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - перза
капеланів
та,
по
можливості,
інші
підрозділи.
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.
–Можна
Скільки
капеланів
Дніпропетровській
області?
сказати,
що саме зуцього
канону почалася вся
наша лі–
Є
відділ
капеланського
служіння,
де
священики
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізніслужать
на постійній
основі:
місяць там,
і два місяці
ше.
Київський
Михайлівський
золотоверхий
монастир
також
вдома.
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.
У нас
в Дніпропетровській
єпархії три таких свяНестор
Літописець
9 листопада
святкують дніСергій
пам`ятіі Нестора
Літописця
(в
щеники:
отці Олександр,
Анатолій.
Інші, як
Ближніх
печерах,
1114 р.)основі.
і Нестора
Некнижного
(в
я, капелани
не близько
на постійній
Таких
у нас до
Дальніх
В Україні в цей
день 54-ій
відзначається
десяти печерах,
чоловік.XIV
Мист.).допомагаємо
93-ій,
бригадержавне
свято
- День української
писемності
та мови.
дам, 57-ій
механізованій,
17-ій
танковій,
20-ій, 3910 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена
ій,
40-ій,
43-ій
окремим
мотопіхотним,
25-ій
аероПочаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році
мобільній
бригаді…
всіх
не
перелічиш.
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді– Чим
відрізняється
капелан
відПочаївський
військового?
онісію.
У 1675
році татари взяли
в облогу
монас–
Тим,
що
він
ніколи
не
може
брати
до рук зброю.
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту,
над моНа війні з`явилася
має бутиСама
священик,
бо у людини
зброєю
настирем
Цариця Небесна.
Татари зі
пробували
є спокуса
зловжити
нею. А
проблема
пияцтва
пускати
стріли
в небесне явище,
алеще
стріли
поверталися
назад
ітрапляється.
вражали їх самих.
Тоді татари
втекли. увагу військових на
Постійно
звертаю
день - пам`ять
святителя Димитрія,
митрополице, Уацей
за же
можливості
переконую,
що потрібно
лікута
Ростовського
(1709 зараз
р.). Також
в цей день вшановують
веливатися.
Щоправда
у підрозділах
викристалізукомученицю
Параскеву,
наречену
«П`ятниця»
(III
ст.).
У
народі
вався достатньо міцний кістяк, а тому така моя росвяту шанують як покровительку пологів.
бота сходить нанівець.

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих,
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів
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13 листопада
- Спиридона
і Никодима,
– Місцевий
телеканал
зняв про
вас фільмпросфорників
"Капелан".
Києво-Печерських
Ближніх печерах,
Святі
У ньому автори (в
запитують,
чомуXII
ви ст.).
пішли
нащодня
війну.
напам`ять
прочитували весь Псалтир, а коли сталася пожеЩо ви відповіли?
жа,
невеликою
води,
принесеної у треба
воло– Азагасили
де я щеїї маю
бути?кількістю
Це – моя
батьківщина,
сяниці.
підтримувати тих, хто її захищає, бо він тим самим
Ікона святих Косми і Даміана
виконує
заповідь Божу: «Шануй батька і матір свою».
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих
Як
чоловік
не міг взяти
зброюпро
до зцілення,
рук, алеїхявваміг
святих лікарів язвертаються
з молитвою
бути корисним
як усвященик.
Бездомашнього
волі Божої
нічого
жають
покровителями
навчанні дітей,
вогнища.
не трапляється
в житті
людини,
ні в житті
країни.
18 листопада -нідень
пам`яті
двох святителів:
святителя
І якщо
23 роки
тому з’явилася
мапі Тихона,
держаІони,
архієпископа
Новгородського
(1470) іна
святителя
патріарха
Московського
і всієї Русі
(обраного
Патріарший
ва Україна,
то, як віруюча
людина,
я на
маю
рівняти
престол
в 1917 році).
свої бажання
під волю Божу. Я і людям пояснюю,
листопада
Луку,
економа
Пещо19ковбаса
позгадують
2.10 – преподобного
це ще не все:
є воля
Божа.
черського (Ближні печери, XIII ст.)
Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла,
проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Безплотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небесним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу
після прийняття християнства був споруджений Архангельський собор і влаштований монастир.
22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця».
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушниця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон.
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя настоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, відновлює розслаблених.
23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Переможця. У цей день у 303 році святого колесували.
24 листопада згадують великомученика Мину, який служив воїном, і постраждав в 304 році.
26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпископа
Константинопольського
(407 рік) - одного
з трьох Все– Капелану
дуже часто доводиться
підбирати
слоленських
разомкажете
зі святителями
Василем Великим
ва. Що висвятителів,
найчастіше
військовим?
і–Григорієм
Я їм Богословом.
дякую. І спілкуюся з ними в пер27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призвашу
чергу
не як священик, а як людина.
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно– зУЄвангелій.
вас буває
так,благовістили
що ви нев знаєте,
що
сказати?
го
Обидва
Африці, де
й загинули.
– Буває.
Але
якось
доводиться
знаходити
слова.
З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як
його
Важко
казати
щось родичам
загиблих.
Але
життя.
ще
називають
у народі
- Пилипівка,
тривалістю
40 це
днів.
У поЗ іншого
боку постом
потрібно
поважати він
вибір
рівнянні
з Великим
перед Великоднем,
меншхлопсуворий,
можна споживати
ців, оскільки
які розуміли,
чимрибу.
це може закінчити-

ся. Жаль за загиблим може стати своєрідЗА ПОМЕРЛИХ
ним КАТОЛИКИ
егоїзмом МОЛЯТЬСЯ
по відношенню
до себе:
Початок
листопада
католицька
церква
присвячує
пам`яті
питаєш «Нащо він туди пішов?». І таке
трапляється.
предків.
перших листопадових
дніпро
в католицькій
церкві
– А як виДва
говорите
з військовими
гріх вбивства?
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих
– На війні є багато не воцерковлених лю(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.
дей,11 листопада
які стали
віруючими.
- День святого
Мартіна (St.Але
Martin `sнезалежDay), що
но від цього,
вбивство
зачіпає
кожного.
відзначається
щорічно після
завершення
сільськогосподарВ суспільстві
є різні професії:
є науковці,
пекарі,
а євських
робіт. За традицією
в цей день
розпалювали
багаття,
воїни.
Вони
виконують
присягу батьківщині
нароних
кидали
кошики,
в яких нещодавно
лежали плоди. іСвятий
Мартін
вважається
покровителем
бідняків,
ду. Церква
завжди
благословляла
насолдатів,
захист. домашВоїн –
ніх
і птахів,
а також
пастухів.
не тварин
бандит,
він не
діє поальпійських
своїй волі.
Він діє по наказу.
30 листопада
- деньгріх.
Святого
брата апостола
Петра,
Вбивати
– дійсно,
АлеАндрія,
є й обов’язок
захищати.
який
став першим
Ісуса. Здійснивши
просвітницьку
міВійськові
свій учнем
гріх сповідають.
Їх гріх
– формату
сію
до
слов`ян,
він
повернувся
до
Греції,
де
прийняв
мучедіяльності, бо вони не вбивають кого і як хочуть.
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його БожеРівноапостольний святий князь Володимир,
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної
Димитрій Солунський, Феодор Стратилат...
форми.
Хіба
вони нецерква
були відзначає
воїнами?
Але
ж вони
святі.
Православна
День
святого
апостола
АнВ Євангеліє
є такий
епізод,
коли13до
Іоана Хреститедрія
Первозванного
за новим
стилем,
грудня.
ля прийшли митарі, фарисеї і воїни, які питали, що
зробити
їм, щоб спастися.
І він не порадив
їм скласти
У МУСУЛЬМАН
- СВЯЩЕННИЙ
МІСЯЦЬ
МУХАРРАМ
АШУРА
зброю і садити
пшеницю,І ДЕНЬ
а сказав:
«Служіть, нікому
Цього року зла
15 листопада
мусульмани
відзначають
новий–
не заподійте
і виконуйте
чесно свій
обов’язок».

Ви за
часто
повторюєте,
там, де
Бог,
там – переморік
Хіджрою.
Він настає що
в перший
день
священного
місяця
В цей
в мечетях
читають проповідь,
га.Мухаррам.
Але, певно,
щодень
військові
з протилежного
бокупривід
свячену
переїзду пророка
Мухаммеда
з Мекки
в Медіну
622
лінії зіткнення
також
думають,
що за
нимивБог?
році
- відправної
мусульманського
календа– Яка
в цьомуточки
логіка?!
Бо хтось місячного
назвав цю
териря.
Місяць
Мухаррам є першим
торію
«Новоросією»?
Так,місяцем
там ємусульманського
православна каарлендаря.
з чотирьох місяців,
протягом якихУ
мія, алеМухаррам
в чому- один
виражається
це православ’я?
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни
тому, що вони знущаються над полоненими: каі подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння.
струють,
ріжуть, повинен
питають,
влаштовують
Кожен
мусульманин
постаратися
провестипаради?
цей міХібазадля
це по-православному?
«По плодах узнаєте їх».
сяць
служіння Богові.
А я24
згадую,
як наші
військові
звільнення
Краснолистопада
- День
Ашура. після
Щороку
в 10-й день
місяця
горівки попросили
дитячедень
харчуванМухаррам
мусульмани мене
всьогопривезти
світу святкують
Ашура.
Цей
день
відзначають
не лише мусульмани,
а й інші
релігійні
ня. Я
думав
мені почулося,
а виявляється,
вони
годуспільноти,
приміром,
євреї.
вали місцевих
дітей,
які місяцями сиділи в підвалах.
У цей
день жителі Мекки
зазвичай міняли з
Кисву
(покрива– Чи
доводилося
вам спілкуватися
російськими
ло)
Кааби. Курайшити
дотримувалися
посту в цей день
священиками,
які також
підтримують
представників
са(збірка
хадисів Аль-Бухарі).
мопроголошених
республік?
Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення)
– Не
доводилося. Лише коли я забирав тіла війприбув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також
ськових,
то посту
спілкувався
«Душманом»
Сергієм
дотримуються
в цей день.зПророк
(мир йому -і благослоДоценко,
мешканцем
Костянтинівки,
а
тепер
завення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відповіступником
командира
батальйону
«Восток».
Мені
ли:
«Це благословенний
день.
В цей день Бог
врятував дітей
здалося,
що вінворога
розуміє
ситуацію,
але має
особиІзраїлю
від їхнього
(в Єгипті)
і тому Пророк
Мойсей
постував
у цей день,
подяку
Богові».
сту образу,
бо підносячи
був у банді
Стрілкова
та в полоні
Спочатку пост
в Ашура бувКолись
обов`язковим
українських
військових.
у Че (Фард).
ГевариУ 2-му
була
році
Хіджри
(624 р.) після
того, як
мусульманам
послано
теорія
революція
ззовні.
Ідея
полягає було
в тому,
що
Аллахом
повчання
необхідність
дотримання зпосту
невелика
групапро
людей,
не обов’язково
цієїпротякраїгом
Рамадану,
Пророк
(мир йому і благословення)
ни,місяця
починає
вести
партизанську
війну. Потімроздо
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.
нихІбн приєднуються
місцеві,
ображені,
маргінаАббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ніли, не
криміналітет
і починається
справжня
війна.
коли
бачив, щоб Посланник
Аллаха (мир
йому і благослоБандисильніше
Стрілкова
виконали
цюумісію.
Я бачив
багато
повення)
бажав
посту, ніж
день Ашура
і місяць
Рамакинутих
храмів,
у
яких
зберігалася
зброя,
сепаратистдан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).
ська література
іншаі благословення)
пропаганда «руського
міра».
Пророк (мирійому
сказав: «Я сподіваюся,
Аллах
прийме
піст у день
як спокуту
минулий
– Але
немає
гарантії,
щоАшура
в церквах
на за
території
рік»
(збіркане
хадисів
Муслім). пропагандистська літераУкраїни
зберігається

тура, чи не так?
ЄВРЕЇВ
ЛИСТОПАД
- БЕЗ ОСОБЛИВИХ
– УМають
бути
гарантії держзахисту.
ЦеркваСВЯТ
взагалі
8
жовтня
свята
Шміні
Ацерет
і
Сімхат
Тора
завершили низмає стояти осторонь конфліктів, проповідувати
ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запаЄвангеліє і істину. У мене питання до православнолюють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після
го воїнства:
ЧиІєгуди
повинен
християнин
казати
перемоги
війська
Маккавея
над військами
царяправАнтіду?
Чи
повинен
він
засуджувати
гріх?
То
чому ви
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.
тоді не засудили брехню Путіна, який не визнавав
знаходження
російських
військ у Криму? У тебе є
БУДДИСТИ
ВІДЗНАЧАЮТЬ
«СВЯТО
ТИСЯЧІ
ЛАМПАДИ»
брат? А якщо
твій брат
жениться,
а тобі його вибір
листопада буддисти
святкують
Лхабаб
Дуйсен
- схоне 17
сподобається,
ти забереш
у нього
хату?
Не слухає
дження
Будди з неба
Тушита
на Землю.
Згідно з переказами,
брат, відпусти
його,
він сам
повернеться,
якщо тредо
останнє
земне втілення,
БуддаБожого
Шак`ямуні
ба того
буде,які знайти
попросить
вибачення.
Царства
на
знаходився
на небі
- четверте
небо, Русь
де мешказемлі не буде,
неТушита.
було іТушита
Святої
Русі. Свята
– це
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб
святі землі, які прославилися. Свята Русь може бути
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі ЧолишеБезмірних
в душі. Все
інше
– сурогат Радянського
тири
Стани
Пробудженого
Розуму - Святу Союзу.
Любов,
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.
20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад»
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану)
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісатви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідовниками якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал проходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються робити благодійні вчинки.
http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopadreligiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katolikimolyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html
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Рік назад у мережі з’явилося відео з захопленого
віСті
з діаСПОри
проросійськими
бойовиками
Красного партизану.
На ньому отець Дмитро завантажує у машину тіла
чотирьох вбитих українських військових: старшого
лейтенанта Андрія Колісника, молодшого сержанта
Романа Сеха, солдата Сергія Слісаренка і молодшого сержанта Альберта Саруханяна. Там відбувається
отакий діалог отця Дмитра і проросійського ватажка:
– Ты не думай, что он сделал, думай, что ты бы сделал. И за чтоб ты не воевал, а человеком оставаться
В американській столиці місті Вашингтоні було урочисто
надо.
відкрито
меморіал
Голодомору
в Україні.
– Батюшка,
а ктожертвам
вас попросил
помочь
погибшим?
Дозвіл
на попросил
встановлення
пам’ятника Конгрес США дав ще в
– Бог
меня
помочь.
2005
році,
президент
Джордж Буш підписав відповідний за– Куда
выа всех
повезете?
кон
у жовтні
2006 року.Они
Землю
неподалік американського Кон– Домой
повезем.
с Украины.
гресу
і центрального вокзалу у 2008 році освятив
– Но (Капітолію)
нет ведь Украины.
Патріарх
Київський
і всієї Руси-України
Філарет. Київського
– Чи були
такі випадки,
коли священики
За спорудження
пам’ятника
відповідав Український уряд
патріархату
брали
до рук зброю?
та
комітет
Голодомору
в США.
Після про– ЯУкраїнський
таких випадків
непам’яті
знаю. Думаю,
якщо
б це трапиловедення
відповідного
міжнародного
конкурсу
із
більше
40
ся, був би серйозний розголос. Якщо священикніж
хоче
робіт
журі вибрало
проект
пам’ятника
Ларивоювати,
він може
це зробити.
І я«Поле
знаюпшениці»
священиків
си
Курилас.
Московського
патріархату, які воюють за Україну.
Сам пам’ятник
символічний
– це
стіна, на якій
росте
пшеЩоправда
на час
війни вони
перестали
бути
священиця.
Вона
росте
буйно,
і
раптом
її
немає
–
вона
переходить
никами і вивелися за штат. Так само і в Київськомув

патріархаті знаю одну людину, яка пішла на війну.
– Чи ви відчуваєте, як вас змінила війна?

у вашиНГтОНі
відКрили мемОріал
жертвам ГОлОдОмОру

небуття.
пам’ятнику також міститься напис «Голодомор 1932«НеНазабудемо!»
1933. У пам’ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом».
16У січня
2016 року у столичному Будинку офівідкритті меморіалу взяли участь тисячі українців Діцерів
відбувся
благодійний
проект
- «Вечір
аспори – мабуть вперше
з часу відкриття
пам’ятника
Тарасу
Шевченку
столиця
США
побачила
таке
велелюдне
українське
пам'яті останніх захисників ДАП «Легендарні
зібрання. Серед почесних гостей також були дружина Презигерої –«кіборги», започаткований родинами задента України Марина Порошенко, посол України у Сполучегиблих
героїв
у якому
взяли
участь
представники
них
Штатах
Америки
Валерій
Чалий,
заступник
голови Адміністрації
Президента
України
Ростислав
Павленко,
влади, духовенство та родини загиблих керівник
героїв.
Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, сенато-

ри, конгресмени, дипломати, представники державних і неурядових
Сполучених
Штатів Америки
– Сталоорганізацій
зрозуміло,
що є важливим,
а щой України,
– друсвідки
Голодомору
інші.
горядне.
Тепер танайважливіше
для мене – роУкраїнські
на Батьківщині
та у Діаспорі
представбити
те, щоЦеркви
я можу.
За талант
Бог мене
спиляли
Київський
і всієї Руси-України
Філарет, Верхотає, Патріарх
а тому
я стараюся
його реалізовувати.
вний Архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, Предстоятель УПЦ
Маргарита
Тулуп
в США митрополит Антоній (Щерба),
єпископ
УПЦ в(«УП»)
США Даниїл (Зелінський), митрополит Філадельфійський УГКЦ Стефан
(Сорока), численне православне і греко-католицьке духовенство.
Учасники заходу мали можливість побачити відеозвернення Президента України Петра Порошенка з нагоди відкриття меморіалу.
Після офіційних промов Патріарх Філарет та зазначені ієрархи і духовенство, в тому числі протоієрей Олександр
Трофимлюк, звершили освячення пам’ятника та панахиду,
піднесли молитви за безневинно загиблими жертвами Голодомору-геноциду.
Вічна їм пам’ять!

У Києві відбувся вечір пам'яті останніх героїв-захисників Донецького ареропорту

З благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси БратНьОї
-України ЦерКви
Філарета у вечері
з життЯ
пам’яті взяв участь перший заступник голови
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, узяв участь у
Синодального управління військового духоцеремонії вшанування пам’яті невинно убієнних говенства,
настоятель
Свято-Миколаївського
лодом українців
у 1932-1933
роках, яка відбулася у
храму
на
Татарці,
протоієрей
Тарас Мельник.
Національному музеї «Меморіал пам’яті
жертв ГоУкраїні» на тому, що
Отець Тарас улодомору
промові внаголосив
У церемонії біля Меморіалу пам’яті жертв голодоморів тагерої-кіборги
були віддані до кінця Україні
кож взяли участь Глави та офіційні представники Церков і реі захищали її. І це приклад для всіх нас у патріотизмі і любові до рідної землі. Наприкінці виступу з благословення Святійшого
Патріарха Філарета протоієрей Тарас нагородив посмертно загиблих героїв медалями
«За любов та жертовність до України». Завершився вечір концертом в пам'ять героїв.
Нагадаємо, що 19 та 20 січня 2015 року,
внаслідок підриву терміналу ДАП (Донецького аеропорту), Україна втратила п'ятдесят вісім захисників-«кіборгів», які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі
крові. Напередодні цих сумних подій.
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лігійних організацій, Президент України Петро Порошенко з
дружиною, Глава Уряду Арсеній Яценюк, урядовці, представники дипломатичного корпусу, представники громадськості,
свідки Голодомору-геноциду 1932-1933 років.
Президент звернувся до нації зі своїм словом: «Ми мусимо
собі і всьому світові сказати – не забудемо злочинів Голодомору-геноциду та його винуватців; не зрадимо ідеалів Революції
гідності; зробимо все для національного, політичного, економічного відродження України, для її входження в європейську
сім’ю вільних народів».
Президент із дружиною пройшли на чолі колони скорботної ходи до скульптури «Гірка пам’ять дитинства», де встановили композиції з колосків та вшанували пам’ять загиблих
біля меморіального знаку «Свіча пам’яті».
У парк біля Меморіалу прийшло багато людей. Присутні
тримали в руках державні прапори, свічки з траурними стрічками.
Предстоятелі українських Церков спільно відслужили Панахиду за померлими від голоду 1932-1933 років, по закінченню якої виступив очевидець Голодомору-геноциду 1932-1933
років в Україні Микола Онищенко.
«Люди, це все було, я все це бачив… Я чув крики дітей. Це
було страшно. У людей відбирали хліб. А хліб – це було життя. Люди вмирали. Їх вбивав радянський режим. Ми маємо
пам’ятати горе нашого народу. Вічна пам’ять загиблим. Вони
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Запитання священнику

нас єднають. Ми вас будемо пам’ятати і будемо берегти Україну», - повідав пан Микола та нагадав сумну пісеньку того часу:
«Нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала».
- Навіщо
потрібні
складні
обряди,
чи не
Після виступу
Президента
булацерковні
оголошена
загальнонаціпростіше
обійтися
простою
вірою в серці?
ональна хвилина
мовчання,
по закінченні
якої розпочалася
-всеукраїнська
У Евангелії
Іісус Христос каже, що
акціяГосподь
«Запали свічку!»
віра«Голодомор
в Нього 1932-1933
повиннароків
виявлятися
певнихі остандіях.
– це не буввперший
Ті,
що повірили,
повинні
(напр.
ній голод,
який пережила
Україна іхреститися
український народ.
Але Мк
він
16:16)
і здійснювати
Євхаристію
22:19).і
відрізняється
від інших подібних
сумних (напр.
випадківЛк
в Україні
Ці
дії світі,
здійснюються
Церквою,
яка неминуче
вивсьому
саме своєю цинічною
спланованістю.
Саме факт,
робляє
певнийбувпорядок
їх проведення,
що цей Голодомор
штучно створений,
ставить йогообряд.
поруч
з іншими
масового
вбивства людей»,
– сказав у
Не
слід прикладами
цього боятися
- обряди
супроводжують
коментарі важливі
для Департаменту
інформації
ГлаваУУГКЦ.
будь-які
події в житті
людей.
всіх народів
Блаженніший
Святослав
зазначив, щодитини
сьогодніпов’язані
на основі
весілля,
похорони
або народження
даних,
ми маємо,
про Голодомор
з сумом
зтих
тими
чиякі
іншими
обрядами.
Обрядми- це
мова,говоримо,
якою ми
як про найдешевшу
зброю масового
знищення, якаНе
не переговоримо
один з одним
про найважливіше.
можбирала
вік, стать,
Але була
скерована
насамперед
прона
висловити
те,клас.
що може
сказати
простий
поцілунок
ти українців,
які переважали
серед населення
на цихвдається
теренах.
або
рукостискання.
Не дивно,
що Церква
Департамент
інформації
УГКЦ
до цієї мови в спілкуванні
з Богом. Крім
того, обряд

об’єктивує духовне життя. Суб’єктивне внутрішнє
переживання
в церковних
Таїнствах
В Україніотримує
створено
нову єпархію
УГКЦ відображення в об’єктивному, зовнішньому знаку, який,
як вірить
Церква,
є свідченням
звершеної
Божої.
У Ватикані
повідомлено
про те, що
Святіший дії
Отець
поблагословив
рішення
УГКЦ про
створення
- Скажіть
будьСиноду
ласка,Єпископів
які ікони
краще
придКам’янець-Подільської
в м. Хмельницькому,
бати
для дому і єпархії
де їхз осідком
правильно
помістити?
її з території
Тернопільсько-Зборівської
-виокремивши
Для початку
необхідно
мати дома архиєікопархіїСпасителя,
та підпорядкувавши
її цьому митрополичому
осідкові.
ни
Богородиці
і святих, чиї
імеюрисдикція
на Зазначимо,
носять що
члени
сім'ї. тодішньої
Ікони Тернопільсько-Збоповинні розміщуватися так, щоб той що молиться, стоячи
перед ними, був
звернений
обличчям в бік Сходу.
Наші
дОБрі СПрави
- Ми з хлопцем вирішили розписатися цієї осені, а
повінчатися хотіли би наступного літа. Чи буде наш
шлюб незаконним, якщо ми житимемо невінчані протягом цього часу? Чи зможу я на вінчання одягнути
білу весільну сукню, яка є символом дівочої чистоти?

- Ви ж самі свідчите проти себе, біла сукня і фата
символ дівочої чистоти, про яку може іти чистоту у
Вашому випадку? Звісно так робити не можна, тому,
що Ви житимете у блуді, наслідки котрого ляжуть
важким тягарем на Вашому потомстві (хворобами, бідами та скорботами). Як що Вам не виходить
вінчатись цього року то терпіть до того часу коли
вийде, а як хочете жити разом та Вам немає сили
терпіти без гріха то разом із розписом вінчайтесь
усе просто. Хочете кататись учіться саночки возити. Не варто допускати до того щоб Господь за Ваші
гріхи наказував в майбутньому Ваших діток, не залежно чи складеться у Вас сім`я чи ні в любому випадку як допущено гріх блуда перелюбу доведеться
рівської єпархії поширилася на терени Хмельниччини згідпонести покуту, тоді коли Ви її навіть не чекаєте.
но з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ, що відбувся у вересні
2003 року. У 2011 році цю єпархію було піднесено
до гідносnika.rv.ua
ті архиєпархії та митрополичого осідку. Душпастирська опіка
на Хмельниччині дотепер координувалася через Хмельницький та Кам’янець-Подільський деканати. Про це повідомляє
uk.radiovaticana.va.
Відповідно до приписів церковного права, Блаженніший
Святослав адміністратором вакантного престолу новоствореної єпархії призначив владику Василя (Семенюка), Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського.
Департамент інформації УГКЦ

НизьКий уКліН тОБі
уКраїНСьКий вОїН!
Таїнство вінчання
інчання— церковний шлюб, одне з таїнств — жінки своєї, і стануть вони одним тілом» (Бут-

В

Просто принести на КПП, там вам розкажуть що і як. Або
прийти до хлопців - вони раді спілкуванню.
По дорозі додому я зайшла в магазин. Вже продають новорічні ялинкові прикраси, грає святкова музика. Маленька дівчинка з татом вибирала якусь різдвяну забавку і так щиро
раділа! За що вони воюють?! За Україну, за добро, а ще за ось
дитячу радість…
Дарина Бутко, співробітник редакції.
тя Від
II,24),
— так
Господь що
суть
тайни.
редакції:
Ми визначає
глибоко переконані
ниніцієї
кожен
на
Вінчатись
у церкві
можнаросійському
лише один
раз. До довінсвоєму
місті повинен
протидіяти
загарбнику
чання у церкві
допускаються
люди охрещені.
помагаючи
українським
оборонцям.лише
Ми сердечно
дякуємо
В українських
селах священик
попереджає
прихонашим
читачам із західної
української діаспори
за їх жертовжанупро
вінчання
подружньої
пари Взанаступних
два місяці
ність
допомозі
Збройним
Силам України.
чис-до
цієїмидати.
хтось
з односельчан
про якісь
лах
більшЯкщо
докладно
розповімо
на що булазнає
спрямована
їх
доброчинність.
перешкоди, він повинен попередити священика. Як

союз чоловіка та жінки, освячений церквою, де,
як вважається, Господь своєю присутністю з'єднує
душі в єдине ціле. В таїнстві вінчання Господь подає
свою благодатну допомогу, щоб подружжя мало змогу бороти всі негаразди, які трапляються у спільному житті. Церквою шлюб сприймається як таїнство,
причому таїнством є не стільки вінчання, скільки
сам шлюб як союз чоловіка і жінки, освячений церк- і до кожного церковного таїнства, найкращою підНа фото: до
Завдяки
таким вінчання
героям путінські
нелюди
не розвою. Церква надає велике значення цьому таїнству, готовкою
таїнства
є піст
та молитва.
по всій Україні
небезпідставно вважаючи, що кожна благословенна палили
Під вогонь
час війни
звершення
таїнства вінчання наре«Мама»
поранениху бійців
волонтер
Міла Ручка
з лезами
церквою сім'я є її символом. Православне богослов'я чені
тримають
руках
запалені
свічки.
Світдля
воїнів,
котрі
згодом
доручила
в
госпіталь
редакція
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утворення
шлюбного
союзу
можливо
ло
—
це
знак
радості,
тому
запалені
свічки
симРедакційний десант побував у військовому госпіталі на
жертводавцям
з діаспори.
тільки
в Церкві з63благословення
єпископа
чивулисвя- ки
волізують
радість
зустрічі двох закоханих людей.
вул. Старокозацькій,
в обласному центрі
(у минулому
щеника.
Згідно зутакою
точкою зору,
церква своїми
ця Комсомольська)
травматологічному
та хірургічному
відсвященнодіями
молитвами
прикликає
на пиріжки
наречеділеннях. Привезлиіхлопцям
смачненькі
і величенькі
з м’ясом,
консервацію таБоже.
книги Шлюб
серії « Бібліотека
видавництва
них
благословення
починається
з цержурналу «Бористен»
.
ковного
благословення
і продовжується протягом
Такі усміхнені,
милі, дякуютьВважається,
нам, фотографуються,
хоча
це
всього
життя подружжя.
що Дух
Свями повинні
їм дякувати.
Безкінечно......
тий
наділяє
християнське
подружжя ласкою, щоб
І чудова
пані
волонтер
Міла Ручка,
якаобов'язки
наче мама, кожного
вони
могли
вірно
виконувати
свої
і разом
гладить по Богові,
рані чи скаліченій
нозі... собі на вічне життя.
служити
заслуговуючи
Ось так. Павло
Зараз непорівнює
вистачає всього
(як і завжди),
Апостол
Таїнство
Шлюбуале
з осотайбливоєднання
харчі (алеХриста
не тільки зсолодощі,
краще
щось на кшталт
ною
Церквою
і говорить:
«Ця
пиріжків,таємниця…»
ковбаски, тощо)(Еф.
І також
та крем для
гоління!
велика
V,станки
32). «Покине
тому
чоДуже треба.
ловік
свого батька та матір свою, та й пристане до
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«Наші свята»

ської православної богословської академії, Рівненської духо19 січня - Водохреща
аботаЙордан
вної семінарії
прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-

Ще не встигли прийти свята як скоро вони відійдуть. Як співається в коляді: «А той третій празник
– Святе Водохреща». Хрещення Господнє — третє
і завершальне велике свято різдвяно-новорічного
циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом Богоявлення. Однак, ці свята слід розрізняти.
Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення в
Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли вийшов на берег - з небес
почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм
Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі гонітарних
дисциплін
кандидат
луба.
Звідси
ще ДДС
однаТесленко
назва Тетяна
святаВікторівна,
— Богоявлення.
економічних наук,
Православні
та доцент.
греко-католики вважають, що саме
з вітальним
словом
звернулися:
це Після
святодоповіді
засвідчує
таїнство
Святої
Трійці. Адже
Преосвященнійші
владики,
які
брали
участь у Літургії;
в цей день, за християнським вченням,
з'явився
богословського факультету КПБА Олександр ЯкоБог- декан
у трьох
іпостасях: Бог Отець — в голосі, Син
вич Мирончук;
Божий
— у плоті, Дух Святий — у вигляді голуба.
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
Свято
Богоявлення у перші віки християнства вва- заступник голови Дніпропетровської облдержадмініжалося
збірним, бо стосувався кількох подій із
страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав віжиття
Ісуса
Христа, які свідчили про Його божетання від голови обласної державної адміністрації Валентина
ственність,
а
саме: його Різдва, поклону мудреців,
Михайловича Резніченка;
Хрещення,
чуда
в Кані Галилейській і чудесного
- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олекпомноження
хліба.
Тому й сьогоднішню назву свясандр Іванович Андрієнко.
та На
«Богоявлення»,
як стверджує у книзі «Пізнай
ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львівсвій обряд» о. Юліан Катрій, треба розуміти у множині, бо вона означає празник святих Богоявлінь.
лиСтОПад
Обряд Водохреща
та реліГійНий
свячена йорданська вода
Опівночі перед Водохрещам вода в ріках, як вірили селяни, хвилюється. Були колись такі відважні любителі таємного, що ходили вночі на річку спостерігати це явище, але... ріки в цей час,
звичайно, покриті льодом, і що там під кригою
робиться
— невідомо. Та
все ж набрана з річУ ПРАВОСЛАВНИХ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ
ки опівночі перед
Водохрещам
РІЗДВЯНИЙ ПІСТвода — цілюща;
вона
у року
«знаючих»
селян
за образаНа 3зберігалась
листопада цього
в календарі
Православних
свят
припадає
Дмитрівська
батьківська субота.
За традицією
помими на випадок
поранення
або тяжкої
хвороби.
нання
предків
відбувається
що передує
дню пам`яті
Ще за
тиждень
передв суботу,
Водохрещам
колись
пасвятого
якого вважають
покровителем
рубочавеликомученика,
громада, а пізніше
окремі
господаріпра—
вославного
воїнства.
Традиція поминати
в цей
день родичів
«спеціалісти»
прорубували
на річці
ополонку,
випоходить
від панахиди,
воїнами,
вбитимийого
у Купилювали
з льоду проведеної
великий за
хрест,
ставили
ликовській битві з татарами 1380 року.
надІкона
ополонкою
і
обливали
буряковим
квасом,
Казанської Божої Матері
щоб
був червоний.
Біляшанують
хрестаікону
будували
—Божої
теж
4 листопада
православні
Казанської
зМатері,
льоду
—
престол.
Все
це
оздоблювали
аркою
на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків уз
ялинових
або це
соснових
гілок —єдності.
«царські врата».
1612
році - в Росії
День національної
Вранці
у церкві
відбувається
По Бо5 листопада
- пам`ять
апостола Богослужіння.
Якова, брата Господнього
по
плоті (близько
року), іде
одного
з синів праведного
Йосипа
гослужінні
весь63народ
процесією
на річку до
хревід
шлюбу,
що став
Єрусалимським
єпископом.
ста.першого
Попереду
несуть
дерев'яний
церковний
хрест і
6 листопада
- день «Голос
вшанування
ікони БожоїзаМатері
хоругви,
хор співає
Господній...»,
хором«Всіх
іде
скорботних
Святазолотий
ікона Богородиці
«Всіх
скорботсвященик,Радосте».
приклавши
хрест до
чола,
а за
них
Радосте» стала
відома До
з 1688
року,
від неї, зайдуть
царюсвящеником
— народ.
річки
наколи
Водохреща
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чуусі: старі, молоді і діти. Кожен несе з собою пляшку
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила
глечик
на воду.і Хлопці
щетривалий
несуть зчас
собою
голубів,
вабо
Москві
на Ординці
страждала
від невилікова мисливці
ної
хвороби. — рушниці, заладовані клейтухом. На
колишній
Гетьманщині,
дезатворників
ще козацька
традиціяАрене
Також в цей
день згадують
Печерських:
згасла
зовсім,
парубки
тапечерах,
молоді XII-XIII
чоловіки
фу,
Сисоя
і Феофіла
(в Ближніх
ст.). їхали до
Фрагмент
іконизаломивши
Димитрія Солунського
річки
на конях,
по-козацьки сиві шапки.
листопада
день пам`яті
Димитрія
Солунськогоі (306
На 8річці,
біля -хреста
весь похід
зупиняється
стаєр.)навеликомученик,
постраждавколом,
в третьому
столітті, вважаєтьльоду великимщо
барвистим
що здалека
яскраво

Троїцького
собору м.на
Тернополя.
вимальовується
тлі білого снігового покривала.
З нагоди
Актового
дня єпископ
Дніпропетровський
КриПісля
недовгої
відправи
священик
занурює в іоповорізький
Симеон
вручив
від
імені
Святійшого
Патріарха
Килонку хрест, а в цей час хор голосно співає: «Во Йорївського
і всієї Руси-України
Філарета медаль
«За жертовність
дані крещающуся
Тобі, Господи...»
У свою
чергу миста
любов
до України»ізмеценату
ДДСаОлександру
Івановичу Ан-з
ливці
стріляють
рушниць,
хлопці випускають
дрієнку.
рук голубів, які хмарою літають над «Йорданню».
Також
Грамотами
за розбудову
духоКоли
вже
воду освячено,
людиДніпропетровської
підходять до ополонвної
семінарії булиу відзначені:
ДДСхто
Наталія
Михайки і набирають
свій посудсекретар
води. Всі,
приїхав
на
лівна
Юнак, кіньми
викладач—
Тетяна
Тесленко,
прот.—
Ярос«Йордан»
чи тоВікторівна
верхи, чи
то саньми
налав
Малерик,
прот. зДимитрій
Цигікало,
старший викладач
бирають
відрами
ополонки
воду і напувають
своїх
КПБА
диякон
Михаїл
Омельян,
Надія
Дмитрівна
Стратій,
Світконей — «щоб хвороби не боялися та міцніші
були».
лана
Валеріївна Сидоренко,
Григорій ІвановичЦерква
Таран, Ольга
Від найдавніших
часів християнська
вваМихайлівна
Жарновенко,
Оленаводу
Василівна
Василиків
та стужає освячену
йорданську
за велику
святість.
дент
3-го
курсу
Семінарії
Валерій
Федорович
Калашнік.
Її бережуть цілий рік, ласкаво називаючи "водичПодяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з
кою-йорданичкою".
Ця вода має силу очищувати і
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та Призцілювати душу й тіло людини. Йорданською водою
ходько Владислав.
також скроплюють оселю, щоб оминало всяке неПісля нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав
щастя
і гарно велося в домі. Деякі священики навіть
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпарпереконані,
що не існує ліків кращих за святу воду.
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального заІкладу
що цікаво
незрозумілим
залишається той факт, як
та на знак поваги і любові від імені викладацького скласвячена
йорданська
вода
не
псується, не смердить,
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.
і може
довго
зберігатися.
Кажуть,
що, може, срібло
Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся
помагає,
яке
є
на
багатьох
хрестах
у священиків.
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто
До
речі,
усі
більш-менш
значні
церковні
свята сунавчає і навчається з Актовим днем.
проводжуються
освяченням
води.
Уперше
Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.людина
занурюється
у святу
воду підспільною
час хрещенЗавершилися
урочистості
многоліттям,
світлиня,
зазвичай
невдовзі
після
народження.
Таким
ною та святковою трапезою.

чином людина «оновлюється» для майбутнього
достойного життя. Свячена вода неодмінно має
бути присутньою під час освячення храмів, житлових і господарських будівель, а також усіх предметів, які використовуються під час богослужіння.

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих,
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

14
12

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Димитрія Солунського на Русі було на стільки великим, що багато великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олександр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - перший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша література, оскільки слов`янську абетку брати створили пізніше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.
Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в
Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається
державне свято - День української писемності та мови.
10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році
Йорданські традиції
після триразового його явлення митрополиту Київському ДіВ
місцевостях
Дніпром
було
колись монасчимаонісію. У 1675 році понад
татари взяли
в облогу
Почаївський
ло
вірувань
та
прикмет,
пов’язаних
з
«Йордантир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над моню». Так,з`явилася
коли процесія
йшла
на річку,
«знаюнастирем
Сама Цариця
Небесна.
Татарито
пробували
чі» люди
придивлялися:
якщо
перед
хоругвами
пускати
стріли
в небесне явище, але
стріли
поверталися
назад
горобці
— нещасливий
рік для дітей,
іпролетять
вражали їх самих.
Тоді татари
втекли.
У цей
день
- пам`ятьлюдей,
святителя
Димитрія,
митрополиграки
—жедля
молодих
а як
пролетять
гуси,
та
(1709
р.). Також
день вшановують
велитоРостовського
старі люди
цього
рокув цей
будуть
дуже хворіти,
комученицю
(III ст.). У народі
а то й — Параскеву,
боронь, наречену
Боже —«П`ятниця»
вмиратимуть.
Якщо
святу
шанують як покровительку
пологів.
на Водохреща
дерева вкриті
інеєм, то на весні
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2016рік
рік
№
у відповідний
тижня —
в п'ятницю,
четвер і
13 листопада день
- Спиридона
і Никодима,
просфорників
т. д. — треба сіяти
яровупечерах,
пшеницю:
«вродить,
як
Києво-Печерських
(в Ближніх
XII ст.).
Святі щодня
гай!» Якщо
на Водохреща
день ясний,
то
напам`ять
прочитували
весь Псалтир,
а колисонячний,
сталася пожежа,
загасили
її невеликою
кількістю
води, апринесеної
у волохліби
в даному
році будуть
чисті,
якщо понурий,
сяниці.
небо вкрите хмарами — у хлібі буде багато «сажсвятихПопіл
Косми після
і Даміана
ки»Ікона
(зони).
Різдвяних Свят не можна
14 листопада
день
Косми ібо
Даміана
ст.) До цих
зберігати
— нісвяткують
в хаті, ні
в дворі,
«буде(IIIпожежа»;
святих
лікарів
звертаються
з
молитвою
про
зцілення,
їх вваввечері ж на Водохреща його треба винести на
річжають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.
ку 18
і висипати
на
лід.
В
той
момент,
як
священик
листопада - день пам`яті двох святителів: святителя
занурює
хрест уНовгородського
воду, всі чорти
всяка нечиста
Іони,
архієпископа
(1470)та
і святителя
Тихона,
сила
вистрибує
з
річки
і
залишається
землі до
патріарха Московського і всієї Русі (обраного нана
Патріарший
того часу,
ажроці).
поки якась із жінок не прийде на річпрестол
в 1917
ку 19
прати
білизну.
Колипреподобного
брудна білизна
листопада
згадують
Луку, опуститься
економа Печерського
ст.)
у воду, то(Ближні
разомпечери,
з нею XIII
впірнають
у воду і всі чорти,
щоАрхістратиг
мерзли наМихаїл
землі. А тому побожні бабусі колись
21 листопадасвоїм
відзначають
Собор
Архістратига
не дозволяли
невісткам
прати
білизну Михаїла,
на пропроводиря
Небесного
воїнства
та
інших
Небесних
Безтязі цілого тижня після Водохреща — «щобСил
більше
плотних.
Небесної за міста
Святої
вигиблоПредстательства
нечистої сили Цариці
від водосвятських
морозів».
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес«Моя теща, — згадує Свирид Галушка, — ціним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу
лий місяць,
було,
і сама на
не йшла,
і інших
після
прийняття
християнства
буврічку
споруджений
Архангельне пускала
— така була
завзята проти чортів! ...
ський
собор і влаштований
монастир.
Жінка
не раз жартома
сперечалася
з нею: «Та що
22 листопада
- ікони Божої
Матері «Скоропослушниця».
вони вам, ікона
мамо,
зробили
чорти —
що ви на них
Чудотворна
Божої
Матері,тііменована
«Скоропослушниця»,
в Дохіарському
монастирі
на Святій
Афон.
так перебуває
напосілися?»
Де там!...
і слухати
неГорі
хотіла».
Святий
образ
був написаний
у 10 столітті,
під час води,
життя нанаДівчата,
набравши
з освяченої
ополонки
стоятеля
преподобного
Через
цю святу
ікону
ливали обителі
у велику
миску, наНеофіта.
дно клали
пучок
калини
Богородиця
і сьогодні
здійснює
дарує зір,
відабо намисто
і вмивалися
—багато
«щобзцілень:
лиця красні
були».
новлює
розслаблених.
Наступного після Водохреща дня (20.01) люди
23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пересправляли
«посвятки» - тобто переходили до звиможця. У цей день у 303 році святого колесували.
чайного
трудового
ритму,
та відзначали
Іва24 листопада
згадують
великомученика
Мину,свято
який слуна
Хрестителя.
Остаточно
роздавались
тваринам
жив воїном, і постраждав в 304 році.
ритуальні
продукти
з покутіІоанна
й планувалась
робота
26 листопада
- день святителя
Златоуста, архієписпо господарству.
Господині
свої
починки
копа
Константинопольського
(407діставали
рік) - одного
з трьох
Вселенських
святителів,
святителями
Василемховалися
Великим
(полотно,
нитки йразом
ін.), зіякі
перед Різдвом
іподалі
Григорієм
відБогословом.
гріха, «щоб лихий ниток не плутав». З
27 і 29 листопада
вшановують
двох,табу
з дванадцяти
призвапосвяток
(20.01) вже
знімались
на відвідуванних
Ісусом
Христом,
апостолів:
Пилипа
і
Матвія
автора
ня корчми чи шинку, які діяли в Свята («бо одновода
го
Євангелій. Обидва
благовістили
Африці,
де й загинули.
нез посвячена»).
Також
жінкамввже
дозволялося
хоЗ 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його
дити
по
воду,
чого
вони
не
могли
робити
в
свята.
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У порівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суворий, оскільки можна споживати рибу.
КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ

Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті
предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.
11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що
відзначається щорічно після завершення сільськогосподарських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домашніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.
30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра,
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку місію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв мученицьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Божественного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної
форми.
Після Йордану наступали кілька тижневі м’ясПравославна церква відзначає День святого апостола Анниці,
під час яких ще можна справляти весілдрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

ля і співати пісень. Після м’ясниць наступає Унайсуворіший
піст.МІСЯЦЬ
Про нього
МУСУЛЬМАН -Великий
СВЯЩЕННИЙ
кажуть так:МУХАРРАМ
«Великий піст
усім
притисне хвіст».
І ДЕНЬ
АШУРА
І ще
кілька
прикмет
на Водохреща:
Цього
рокународних
15 листопада
мусульмани
відзначають новий

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного місяця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, присвячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622
році - відправної точки мусульманського місячного календаря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського календаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння.
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей місяць задля служіння Богові.
24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура.
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні
спільноти, приміром, євреї.
У цей день
жителі
міняли
Кисву
(покрива*Якщо
все
небоМекки
буде зазвичай
похмурим,
то
всякому
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день
хлібухадисів
родитися
добре; якщо ж тільки на сході
(збірка
Аль-Бухарі).
Після
Хіджри,
коли
Пророк на
(мирпівдні
йому і благословення)
- добре вродить жито,
- просо, на
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також
півночі
гречка.
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благословення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відповіли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей
*Якщо
цьоговорога
дня ясна
й холодна
погода
- напоІзраїлю
від їхнього
(в Єгипті)
і тому Пророк
Мойсей
стував
у цей день,
підносячи
подяку
посушливе
літо,
похмура
й Богові».
сніжна - на рясний
Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му
урожай.
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протягом*На
місяця
Рамадану, Пророк
і благословення)
розБогоявлення
сніг(мир
іде йому
- до урожаю,
ясний
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.
деньзадоволений
- до неврожаю.
Ібн Аббас (хай буде
ним Аллах) сказав: «Я ніколи не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благословення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама*Вірили,
якщо,Аль-Бухарі).
йдучи на Йордан, пролетять
дан»
(збірка хадисів
Пророк
(мир йому
і благословення)
сказав:
«Я сподівапоперед
хоругв
горобці,
то велика
смерть
на
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий
граки Муслім).
- на молодь, а гуси - на літніх.
рік»дітей,
(збірка хадисів

У ЄВРЕЇВ
ЛИСТОПАД
- БЕЗ
СВЯТ
*Під
час освячення
води
йдеОСОБЛИВИХ
сніг - добре роїти8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низмуться
бджоли
і колоситимуться
хлібu.
ку осінніх
єврейських
свят.
Єврейське свято свічок,
які запалюють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті*Якщо
вдень
випав
у відповідний
день
оха
в 164 році
до нашої
ери,іній,
євреїто
відзначатимуть
9 грудня.

требa сіяти пшеницю.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада
Лхабаб Дуйсен
- схо*Йде
сніг - набуддисти
врожайсвяткують
гречки: зранку
- ранньої,
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами,
вдень
середньої,
а
ввечері
пізньої.
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні
* - четверте небо, де мешказнаходився на небі Тушита. Тушита
ють
всі
бодхисаттви
до
того,
як
стануть
буддами.
Для того
щоб
*Коли на Водохрещі випав
повний
місяць
- бути
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Човоді.Розуму - Святу Любов,
тири Безмірних Стани великій
Пробудженого
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.
20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад»
*Якщо
в цей
день зоряна
ніч - вродять
горіхи і
(День
відходу
в нірвану
Богдо Цзонхави).
Це найважливіший
пам`ятний день для послідовників
ягоди.буддизму. Саме в 25-й день
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану)
Богдо *Якщо
Цзонхавипохмуро
(1357-1419- рр..),
втілення бодхісатхлібyземного
буде вдосталь.
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідовниками якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама
*На Водохрещі
теплий
- буде
темний.
Цзонхава
шануєтьсядень
в Тибеті
як другий
Будда.хліб
Зула-хурал
проходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються робити благодійні вчинки.

*Коли на Водохреща рибa табунами ходить -

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopadна рої добре.
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katolikimolyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html
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У Тернополі відбувся «Фестиваль вертепів»

ернопільська єпархія Української ПравоТ
славної Церкви Київського Патріархату
спільно з торговельно-розважальним центром

«Подоляни» вкотре стали ініціаторами проведення обласного «Фестивалю вертепів». Цьогоріч, свято відбулося 24 січня. 11 колективів
із загальноосвітніх та недільних парафіяльних
шкіл демонстрували свої театралізовані різдвяні дійства у «Concert Hall» ТРЦ «Подоляни».
Згуртування різних поколінь та, передусім,
молоді в церковних громадах, популяризація культури вертепів в Україні, привернення уваги до історії українського народу
та дисциплін
християнських
звичаїв,
збереження
нітарних
ДДС Тесленко
Тетяна Вікторівна,
кандидаті
розвиток наук,
багатовікових
традицій – цілі, які
економічних
доцент.
ставили
перед
собою
організатори
події.
Після доповіді
з вітальним
словом
звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Якович Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Гліб Олександрович Пригунов, який також передав вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина
Михайловича Резніченка;
- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олександр Іванович Андрієнко.
На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

лиСтОПад реліГійНий

ської православної богословської академії, Рівненської духовної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля СвятоТроїцького собору м. Тернополя.
Благословив
початок
фестивалю
завідувач
З нагоди Актового
дня єпископ
Дніпропетровський
і Криканцелярії
Тернопільської
єпархії
свящ.
Воловорізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха
Кидимир іЗубілевич,
який
разоммедаль
із іншими
членаївського
всієї Руси-України
Філарета
«За жертовність
милюбов
журі,
а саме, меценату
генеральним
директором
ТРЦ
та
до України»
ДДС Олександру
Івановичу
Ан«Подоляни» Михайлом Ібрагімовим, головою
дрієнку.
ГОТакож
«Центру
щасливого
материнства
і батьківГрамотами
за розбудову
Дніпропетровської
духоства»
Марією
Хомів
та
заслуженою
артисткою
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михайестрадного
мистецтва
України,
керівником
лівна
Юнак, викладач
Тетяна Вікторівна
Тесленко,
прот. Яросзразкового
театру
пісні Цигікало,
«Мікст»старший
Олександрою
лав
Малерик, прот.
Димитрій
викладач
Бурміцькою,
обирав
найкращі
вертепи
свята.
КПБА
диякон Михаїл
Омельян,
Надія Дмитрівна
Стратій,
СвітДиплом
І ступеню
отримав
лана
Валеріївна
Сидоренко,
Григорій вертеп
Іванович смт.МикуТаран, Ольга
линці, ІІ місце
– вертеп
із с.Гаї
Шевченківські
ІІІ
Михайлівна
Жарновенко,
Олена
Василівна
Василиків та ;стумісце
вертепВалерій
с. Біла
Чортківського
дент
3-гоздобув
курсу Семінарії
Федорович
Калашнік. району.
Приз
глядацьких
симпатій
отримав
вертеп
Подяк,
у вигляді
книг, удостоїлися
і кращі
студенти
ДДС: з
ЗОШ
29 Пунько
м.Тернополя
та приз
за найкращі
ко3-го
курсу
Андрій, з 1-го
– Моренько
Богдан та ПристюмиВладислав.
- колектив із смт. Вишнівець, в номінаходько
ції Після
«Найкращий
актор»
переміг
трьохрічний
нагород проректор
Василь
Михайлович
Бабій склав
хлопчик-ангелик
Матвій із
смт. Микулинці.
найбільші
слова подяки керуючому
Дніпропетровською
єпарЦьогорічний
«Фестиваль
вертепів»
показав
хією,
владиці Симеону
за постійну підтримку
навчального
заклопітку
підготовку,
злагоджену
роботу творкладу
та на знак
поваги і любові
від імені викладацького
складу
та студентів
було вручено
Архієрею букет білих костюми
троянд.
чих
колективів.
Найрізноманітніші
Наостанок до
з архіпастирським
словом,маленькі
звернувся
продумані
доусіх,
найменших
деталей:
Преосвященнійший
владика Симеон,
який
привітав
тих хто
ангелочки з німбами,
величні
царі,
українсьнавчає
і навчається зстрій.
АктовимАкторські
днем.
кий народний
та пісенні таДалі розпочався
присвячений
Актовому дню.різланти
дітей та концерт,
дорослих,
які виконували
Завершилися
світлидвяні
колядкиурочистості
на сценімноголіттям,
на славу спільною
Ісусу Христу
ною
та святковою
та України
нетрапезою.
залишилися без нагороди жюрі

та вдячних оплесків глядачів. Учасники вертепів благовістили про народження Ісуса, просили у Бога щасливої долі для себе та України.

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих,
КатОлиКів,
муСульмаН,
та БуддиСтів
Патріарх
Філарет
благословив іудеїв
міжнародний
флеш-моб
ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування
У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ
святого
почалося одразу
ж після Водохреща. Шанування Дина підтримку
України
«United
Ukraine»
РІЗДВЯНИЙ
ПІСТ
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-

«Цікаво»

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят
січняДмитрівська
2016 року
відбулась
Святійприпадає
батьківська
субота.зустріч
За традицією
помишого
Патріарха
Філарета
з передує
організаторами
нання
предків
відбувається
в суботу, що
дню пам`яті
святого
великомученика,
якого
вважають покровителем
праміжнародної
акції на
підтримку
єдності Украївославного
воїнства.
ТрадиціяАкція
поминати
в цей день родичів
ни «Україна
Єдина».
присвячена
Дню
походить
від панахиди,
проведеної
вбитими у КуСоборності
України,
якийза воїнами,
відзначається
22
ликовській
битві з татарами
1380
року. стати кожен, хто
січня. Учасником
акції
може
Ікона Казанської Божої Матері
підтримує
Україну та проживає в будь-якому
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої
куточку
світу.
Організовують
акцію
Матері, на згадку про
позбавлення Москви
і РусіВсеукраїнвід поляків у
ськароці
молодіжна
громадська
організація
«Бать1612
- в Росії це День
національної
єдності.
ківщина
Молода»
та
Світовий
Конгрес
Україн5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього
ських
Молодіжних
Організацій
(СКУМО).
по
плоті (близько
63 року), одного
з синів праведного
Йосипа
Мета
акції
– показати
що люди в Україні
та бавід
першого
шлюбу,
що став Єрусалимським
єпископом.
6 листопада
- день
ікони
Божої Матері
«Всіх
гатьох
країнах
за їївшанування
межами не
байдужі
до нашої
скорботних
Радосте».
Свята іконаїїБогородиці
«Всіхособлискорботдержави та
підтримують
єдність. Це
них
Радосте» стала
відомачаси
з 1688війни
року, коли
від неї,України
за царюво важливо
у важкі
на сході
вання
Іоанна
Олексійовича
та
Петра
Олексійовича,
сталося
чута інформаційної війни проти України у світі.
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила
Організатори
сподіваються,
що
цього
року
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліковдо хвороби.
акції долучаться учасники з близько 40
ної
країн
та згадують
100 міст
України.
Також АресеТакожсвіту
в цей день
затворників
Печерських:
редСисоя
учасників
відомих
українських
фу,
і Феофіла (вочікують
Ближніх печерах,
XII-XIII ст.).
політиків,
журналістів,
культурних та гроФрагмент ікони
Димитрія Солунського
мадських
діячів,
представників
духовенства.
8 листопада
- день пам`яті
Димитрія Солунського
(306 р.) великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

2

14
14

Прес-центр Київської Патріархії

то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олександр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - перший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша література, оскільки слов`янську абетку брати створили пізніше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.
Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в
Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається
державне свято - День української писемності та мови.
10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році
після триразового його явлення митрополиту Київському Діонісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монастир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над монастирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.
У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополита Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують великомученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі
святу шанують як покровительку пологів.
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На Дніпропетровщині вшанували
пам’ять загиблого Героя України Сергія

«Не13забудемо!»
листопада -

Спиридона і Никодима, просфорників
рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного місяКиєво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, принапам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася пожесвячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у волороці - відправної точки мусульманського місячного календасяниці.
Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського каа Дніпропетровщині вшанували пам’ять ря.
Ікона святих Косми і Даміана
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких
одного
з
учасників
Небесної
сотні
Сер14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни
гія
Нігояна.
21-річний
мешканець
с. Березсвятих
лікарів звертаються
з молитвою
про зцілення,
їх вваі подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння.
нуватівка
Солонянського
району
Дніпропежають покровителями
у навчанні дітей,
домашнього
вогнища.
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мітровської
області
у День
Соборності
18 листопада
- деньзагинув
пам`яті двох
святителів:
святителя
сяць задля служіння Богові.
Іони, архієпископа
(1470) і святителя
Тихона,
країни
під часНовгородського
подій на Майдані.
Сьогодні
на
24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця
патріарха Московського
Русійого
(обраного
на Патріарший
батьківщині
Героя,і всієї
біля
могили,
зібра- Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура.
престолкерівники
в 1917 році). області, родичі та односельці. Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні
лися
19
листопада
згадуютьєпископа
преподобного
Луку, економа Песпільноти, приміром, євреї.
З благословення
Дніпропетровсьчерського
(Ближні
печери, XIII ст.) Симеона заупокійУ цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покривакого
і
Криворізького
Михаїл
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день
ну Архістратиг
літію
очолив
благочинний
Солонянсь21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла,
(збірка хадисів Аль-Бухарі).
кого
району
протоієрей
Миколай
проводиря
Небесного
воїнства та інших
НебеснихМарчук.
Сил БезПісля Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення)
Перший
заступник Цариці
голови
регіону
ОлегСвятої
Ку- прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також
плотних.
Предстательства
Небесної
за міста
жман:
«Країна
втратила
найкращих
синів
Русі завжди
здійснювалися
Її явленнями
з Воїнством
Небес-– дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благослосправжніх
патріотів,
які Уборонили
цілісність
ним, під проводом
Архистратига.
древньому Києві
відразу
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відповіпісля прийняття
був споруджений
Архангельрідної
країнихристиянства
та захищали
спокій своїх
зем- ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей
ський собор
і влаштований
монастир.
ляків.
Хлопці
віддали
життя за мирне небо, Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей полистопададитинство,
- ікони Божої Матері
«Скоропослушниця».
за 22
щасливе
за майбутнє
країни». стував у цей день, підносячи подяку Богові».
Чудотворна
ікона Божої Матері,
«СкоропослушниСпочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му
Голова обласної
ради іменована
Гліб Пригунов:
«Заця», перебуває
в стали
Дохіарському
монастирі на
Святій Горі спраАфон.
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано
гиблі
герої
символами
свободи,
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя наповчання про необхідність дотримання посту протяведливості
і віри у краще. Переконаний, Аллахом
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) розщо
спільними
зусиллями
ми
зможемо
збуБогородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, відпорядився оголосити пост в День Ашура добровільним.
дувати
таку країну, за яку вони боролись».
новлює розслаблених.
Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Переколи не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосломожця.
У цей
день у 303
роціБОРЦЯМ
святого колесували.
ВІЧНАЯ
ПАМ’ЯТЬ
УСІМ
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама24 листопадаНАШОЇ
згадуютьБАТЬКІВЩИНИ!
великомученика Мину, який слудан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).
жив воїном, і постраждав в 304 році.
Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієписюся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Всерік» (збірка хадисів Муслім).
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим
Маріуполі,
Краматорську та Луцьку презентували
молитовник
для незрячих
іУ
Григорієм
Богословом.
У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД
- БЕЗ ОСОБЛИВИХ
СВЯТ
27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низСвятійшого
Філареж незрячі
достойно
цей
нихблагословення
Ісусом Христом, апостолів:
Пилипа іПатріарха
Матвія - автора
однокуСамі
осінніх єврейських
свят. Єврейське
свято оцінили
свічок, які запаго зта
Євангелій.
Обидва благовістили
в Африці, деслужіння
й загинули.та люють
Синодальний
відділ соціального
труд на
і честь
прочитали
молитву
за
мир
в
Україні.
дива, що сталося при освяченні Храму після
З 28 листопадаУПЦ
розпочинається
Різдвяний
піст, або «Eleosяк його
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіблагодійності
Київського
Патріархату
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У поUkraine»,
відділ організації благодійності та со- оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш сувоціального
Волинської
рий, оскількислужіння
можна споживати
рибу. єпархії УПЦ КП,
БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ

Н

Нігояна

З

Волинський обласний осередок Всеукраїнської гроКАТОЛИКИ
МОЛЯТЬСЯ
ПОМЕРЛИХ
мадської
організації
людей з ЗА
інвалідністю
по зору
Початок листопада
церква
присвячує
пам`яті
«Генерація
успішноїкатолицька
дії» зібрали
кошти
та видали
предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві
400
молитовників
шрифтом
Брайля.
В
подальшоприсвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих
му
УПЦ`Day)
Київського
Патріархату
планує
видати ще
(All Saints
і 2 листопада
- День поминання
померлих.
кілька
книг
шрифтом
Брайля.
Серед
них
11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin Євангеліє
`s Day), що
щорічно
після завершення
івідзначається
також казки.
В найближчий
час, за сільськогосподарсловами Владиських
робіт. За
традицією в цей
день розпалювали
в
ки
Сергія,
Синодальний
відділ
соціальногобагаття,
служінних кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий
ня
планує
активувати
роботу
з
незрячими,
для
чого
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домашна
мають
наальпійських
меті взяти
передовий досвід
ніх озброєння
тварин і птахів,
а також
пастухів.
деяких
областей
України,
де
успішно
втілюється
30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола
Петра,
який став першим
учнем Ісуса. Здійснивши
просвітницьку
міпрограма
з працевлаштування
незрячих,
а також
сію до слов`ян,
він повернувся
до Греції,
де прийняв
мучедопомога
молоді
з вадами зору
для вступу
у ВНЗ.
15
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Божемолитовників
українською
мовою
для
незрячих
були
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної
подаровані
діточкам від Синодального відділу соформи.
ціального
служіння
благодійності
«Eleos-Ukraine»
Православна церква івідзначає
День святого
апостола Андрія Первозванного
за новим стилем,
13 грудня.
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату. Згодом шрифтом Брайля буде надрукоСВЯЩЕННИЙ
МІСЯЦЬказки,
вано УтаМУСУЛЬМАН
передано
до - бібліотеки
українські
МУХАРРАМ
І ДЕНЬ АШУРА
історія
козацтва
та інші
цікаві книжки.
Цьогоукраїнського
року 15 листопада
мусульмани
відзначають
новий

«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - сходження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами,
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешкають всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чотири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов,
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.
20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад»
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану)
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісатви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідовниками якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал проходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються робити благодійні вчинки.
http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopadreligiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katolikimolyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html
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НіКОли
ЛЕГКО ЖАРНе
ЗАГРІБАТИ ЧУЖИМИ РУКАМИ
итаю що деякі народні депутати воліють краще, ніж розкочегарити. А ще близько відЧ
агітувати Україну йти
"до переможного стоків людності України згідно опитувань,
заБути,
НіКОли
кінця".
Найлегше це демонструвати
із парла- вважають, що нам краще позбутися Донбасу.
менту з головним із депутатських імунітетів
Така непроста правда сьогодення…
– імунітетом
від
мобілізації.
Із
стін
Верховної Не
Ради наПрОБачити
поле битви дехто дивиться як
українців
голодом
було потрібно
Стана Знищення
кіно, бракує
хіба що
попкорну.
Така собі
ліну вщоб
утримати Україну
СРСР. Індустріалізація,
гра
солдатики.
Ті, хтов заради
дешевого
піару
торпедують
Мінськ,
знають,
щоукраїнців
яким
зростання
рівня освіти,
збільшення
частки
би
не
були
наслідки,
їм
на
передову
не
йтибі до
серед міського населення неминуче призвели
мандати
на
воєнні
квитки
не
міняти.
Втім,
усвідомлення доцільності і можливості існування України як окремої держави. Надто після об’єднання
відновлення
бойових
наРозуміючи
Донбасі знеминучість
ризиусіх земель – від
Сяну до дій
Дону.
зіткнення з Німеччиною у прагненні до світовоком
його
переходу
в
значно
масштабніше
го панування, Сталін знищив частину українського етносу голодом, ще частину силоміць переселив до
військове зіткнення з Росією є лише одним
на Далекий Схід.
Лише потреба
СРСР у якісних роботящих та розумних людях для армії та прозСибіру
двохтаможливих
наслідків
небезпечного
мисловості,
а
також
зростання
рівня
глобальності
депутатського піару проти Мінських угод. інформації та рух шістидесятників вберегли нас від
масштабнішого
винищення
та асиміляції
росіянами вже у інші способи після Сталіна. Досі демографи
нший варіант
їхнього зриву
– це глибока
сперечаються:
скільки
життів українців
забравЗвісГолодомор. Достеменно, що більше ніж Перша Світова як
і безповоротна
заморозка
конфлікту.
у російській,
і у Австро-Угорській
арміях. Може, що більше, ніж і у Другій Світовій.
но,
що, колитак
вже
на те пішло, то заморозити
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