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30 листопада 2015р.

1 листопада 2015 р. з благословення Високопреосвященнішого
Амвросія, митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського, було
підведено підсумки та нагороджено переможців єпархіального конкурсу
«Творіння Боже – очима дітей».
За словами організаторів, конкурс дитячої творчості спрямований на
духовне просвітництво, моральне і патріотичне виховання підростаючого
покоління, розкриття молодих талантів, створення середовища для творчого спілкування дітей та юнацтва. Учасники конкурсу відображали у своїх
малюнках та інших видах образотворчого та прикладного мистецтва своє
бачення дивного Божого світу, створеного для людей з їх повсякденними
справами і святами.
Теми, номінації конкурсу та кількість призових місць в кожній номінації
затверджував відділ катехізації та релігійної освіти Чернигівської єпархії.
Конкурс проводився для вихованців недільних шкіл чотирьох вікових
категорій: від 3до 5 років; від 6 до 8 років; від 9 до 12 років та від 13 до 17 років.
Традиційно виставка конкурсних робіт проходила у стінах Чернігівського
духовного училища псаломщиків-регентів. В період проведення виставки проводилось голосування на приз глядацьких симпатій.
Журі конкурсу очолив митрополит Амвросій. До складу журі були
запрошені: Василій Юдин, член Спілки художників України, Олена Загребіна,
художник-педагог ЧХДШ, Світлана Сакір, заступник директора ОМЦ навчальних закладів культури і мистецтв м. Чернігова, а також методист Центру народных ремесел Яна Погребнюк.
Конкурсне журі оцінювало не тільки якість виконання та оригінальність
робіт, а й індивідуальність творчих прийомів юних майстрів. Всі учасники
конкурсу отримали грамоти митрополита, а 44 переможці були нагороджені
дипломами та пам’ятними подарунками.
В останній день роботи виставки проводились навчальні майстер-класи
з в’язання та вишивання, золотого шиття «Чудова голка», дегустація «Хліб
для здоров’я».
Конкурс «Творіння Боже – очима дітей» подарував незабутні враження
його учасникам, членам журі та відвідувачам виставки. Участь у конкурсах художньої творчості допомагає дітям відкрити для себе красу Божого
світу, здобути живу віру та любов до Бога і ближнього, які дають міцну
основу усього життя.

Люблять малювати і вихованці православного притулку для дітей
«Сонечко», який вже майже два роки діє під опікою протоієрея Віктора
Воліна, настоятеля Свято-Покровського храму с. Ковпита. Нещодавно через благодійників з Києва маленькі художники передали свої малюнки з
теплими побажаннями нашим бійцям в зоні АТО.
У селі живе приблизно 1200 чоловік, в місцевій школі навчається 90 дітей.
Притулок «Сонечко» нині відвідують 30 вихованців віком від 6 до 16 років, переважно з малозабезпечених сімей. Діти вдячні усім друзям-благодійникам за допомогу, а о. Віктор – за надану можливість забезпечити притулок всім необхідним.
Історія «Сонечка» в цей нелегкий час багата прикладами безкорисливої
допомоги і грошима, і продуктами харчування, і одягом, і транспортом для
організації паломництва та екскурсій. Так, коли маленькій Елі Чобіток знадобилась операція, колектив Чернігівської митниці ДФС під керівництвом
Олександра Шавлака надав допомогу і для оплати медикаментів, необхідних
для операції, і для харчування дівчинки під час перебування у лікарні.
Отець Віктор і вихованці «Сонечка» моляться за всіх своїх друзів і
благодійників, бажають усім міцного здоров’я, терпимості, милосердя, любові
до ближнього, добра, злагоди та Божого благословення в усіх добрих справах.
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Білоцерківського училища підготовки персоналу
Державної
кримінально-виконавчої
служби України проходила курсова підготовка
священнослужителів,
що
несуть
послух душпастирської опіки засуджених та
співробітників пенітенціарної служби України.
Чернігівську єпархію представляв прот. Олександр Тарасенко – тюремний священик Менської
виправної колонії № 91, яка розміщена в смт. Макошино.
Голова Синодального відділу тюремного служіння прот. Віктор Яценко наголосив:
«Духовно-просвітницька робота священиківкапеланів є важливою складовою духовного

відродження, виправлення та ресоціалізації
засуджених, більшість з яких є прихильниками традиційної для українського народу
православної віри».
За даними Державної пенітенціарної служби,
близько 20 тисяч ув’язнених регулярно відвідують
богослужіння. Пастирське служіння – це також
сприяння в будівництві храмів та молитовних
кімнат, комплектування необхідною літературою,
предметами церковного вжитку, залучення засуджених до церковного життя, проведення з ними
духовно-просвітницької роботи тощо.
По закінченні навчання в Білоцерківському
училищі ДКВС України священики отримали
сертифікати капеланів.

14-15 листопада у храмах і монастирях Чернігівської
єпархії підносились молитви за упокій всіх православних,
які загинули у дорожньо-транспортних пригодах.
Поминання загиблих відбувається кожну третю неділю
листопада в рамках Національного Тижня безпеки дорожнього руху. Ця поминальна служба присвячується
Всесвітньому дню пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, який проводиться Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» на
підтримку ініціативи Організації Об’єднаних Націй.
Церква молиться за упокій загиблих, співпереживаючи
їх рідним і близьким, а усіх нас, водіїв і пішоходів, закликає
до відповідальності й обережності

28-29 листопада, у День пам’яті жертв
голодоморів в Україні, в усіх храмах Чернігівської
єпархії звершувалися заупокійні служби за спочилими в роки лихоліття.
У селі Іванівка Чернігівського району біля
пам’ятного Хреста жертвам Голодомору 19321933-х років відбувся меморіальний захід, в
якому взяли участь: перший заступник голови
облдержадміністрації Леонід Сахневич, голова
обласної ради Ігор Вдовенко, голова Чернігівської
райдержадміністрації Володимир Корж, голова
Чернігівської районної ради Олександр Ларченко,
представники органів місцевого самоврядування,
установ та організацій району, місцевої громади.
На заході були озвучені вражаючі факти.
За офіційними даними, в Чернігівській області

померли від голоду майже 37 тисяч чоловіків,
жінок, дітей. Тільки Чернігівський район втратив близько п’яти тисяч мешканців, з них у селі
Іванівці 141 особу – і це лише за 1933 р. Жителі
села піддавалися виснажливим тортурам голодом, село було позначено «чорною дошкою». Це
передбачало блокаду населеного пункту, що призвело до загибелі десятків односельчан.
У знак пам’яті про українські села та хутори, які
щезли з лиця землі після страшного голоду учасники заходу поклали квіти до пам’ятного Хреста і
встановили лампадки. Протоієрей Георгій Петросюк звершив заупокійну літію біля пам’ятного Хреста, а в Свято-Покровському храмі с. Іванівка всі
присутні поставили свічки за упокій душ мільйонів
жителів України, загиблих у часи лихоліть.

Менський священик відвідав воїнів-земляків в зоні АТО
Нещодавно настоятель Свято-Троїцького
храму
м.
Мена
протоієрей Василій Томишин повернувся з
пастирської поїздки до
зони бойового конфлікту
на сході України, де
служать
земляки
з
м.Мена, с. Данилівка,
с.Величківка, с. Дягова
та ін. Менські волонтери
доставили військовим
гуманітарну допомогу,
зібрану благодійниками та парафіянами. Було передано близько 2,5 тонн
провізії та інших необхідних речей. Також з Менщини було привезено
відеозвернення школярів до бійців і малюнки першокласників.
Як відомо, на війні немає атеїстів, бійцям на передовій не менш потрібне
духовне окормлення Матері-Церкви. Отець Василій відгукнувся на
давнішнє прохання наших командирів і бійців. Поїздка тривала з 27 до 30
листопада. Цього разу було охоплено чотири пункти: два батальйони 79-ї

бригади,
артилеристи
танкової бригади і рота
вогневої підтримки 41
батальйону. Всюди священика зустрічали з теплом і радістю.
В неділю, 29 листопада,
на
апостола і євангеліста Матфея, милістю Божою
обстрілів не було і отець
Василій мав змогу звершити молебень з водоосвяченням.
Батюшка
окропив святою водою всіх присутніх на молебні воїнів, – як зі східних, так
із західних регіонів України; в благословення роздав іконочки Божої Матері
і просфори. На прохання військових було освячено також і бойову техніку.
Отець Василій побажав воїнам покрова і заступництва Пресвятої
Богородиці, з честю виконати свій військовий обов’язок та повернутися
всім живими і неушкодженими додому. На адресу батюшки пролунали
слова подяки за пастирську опіку українських воїнів.

400- ліття Київської духовної академії

9 листопада Блаженніший Митрополит
Онуфрій у співслужінні єпископів УПЦ та
Помісних Православних Церков звершив
урочисту літургію в Свято-Успенському
соборі Києво-Печерської Лаври.
Високопреосвященніший
митрополит
Амвросій співслужив Його Блаженству за Божественною літургією та у звершенні всеношного
бдіння напередодні дня пам’яті преподобного
Нестора Літописця та 400-річчя
Київської духовної академії.
З
нагоди
ювілею
у
Трапезній палаті храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських відбувся урочистий
акт, який очолив Предстоятель Української Православної
Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї
України Онуфрій.
Разом із Його Блаженством
на ювілейному заході були
присутні представники Помісних

Православних Церков, Преосвященні архієреї
Української Православної Церкви, ректори духовних академій та семінарій, представники
світських вищих навчальних закладів, різних
гілок державної влади, громадських інституцій.
У своєму виступі Його Блаженство
відзначив важливу роль Київських духовних
шкіл у становленні української держави, а також у розвитку духовної освіти в Українській
Православній Церкві та православному світі загалом. Самобутня київська богословська
освітня традиція бере початок від 1615 р., коли у Києві
на Подолі було засновано
Братську школу. Сьогодні
Київські духовні школи - це
єдиний навчальний комплекс, який готує кандидатів
у священство, співробітників
церковних
установ
та
спеціалістів в різних галузях
церковної науки.

Візит митрополита Амвросія до Одеси

15 листопада Предстоятель
Української Православної Церкви
Блаженніший
Митрополит
Онуфрій прибув з першосвятительським візитом до Одеської
єпархії. У Спасо-Преображенському
кафедральному
соборі.
Високопреосвященніший
митрополит Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ співслужив
Його Блаженству за Божественною літургією та у
звершенні архієрейської хіротонії над намісником
Свято-Костянтино-Єленинського чоловічого монастиря Ізмаїла архімандритом Сергієм (Михайленком)
в єпископа Болградського, вікарія Одесської єпархії.
Після читання Святого Євангелія Блаженніший
владика звернувся до чисельної пастви зі словом

проповіді, в якій на прикладі зцілення
гадаринського біснуватого Господом
нашим Іісусом Христом підкреслив,
що боротися з темними силами можливо лише усвідомивши власні гріхи
та звернувшись по допомогу до Бога.
Блаженніший
Митрополит
Онуфрій з особливими словами вітань звернувся до митрополита Одеського і
Ізмаїльського Агафангела, для котрого цей рік є 40
у архіпастирському служінні Церкві Христовій. З
цієї нагоди Його Блаженство нагородив керуючого
Одеською єпархією відзнакою Предстоятеля УПЦ.
Владика Амвросій також поздоровив ювіляра і на молитовну пам’ять подарував ікону благовірного князя
Ігоря Чернігівського.

Церква вшанувала пам’ять Блаженнішого Митрополита Володимира

23 листопада, у день 80-річчя від дня
народження Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана,†2014),
в Свято-Успенському соборі КиєвоПечерської
лаври
богослужіння
очолив Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Онуфрій.
Високопреосвященніший митрополит Амвросій співслужив Його Блаженству у сонмі ієрархів УПЦ. Була піднесена сугуба
молитва за мир в Україні, а також звершена заупокійна
єктенія та молитва за Блаженнішим Митрополитом Володимиром.

Під час літургії Блаженніший
владика виголосив проповідь про
життєвий шлях та служіння Церкві
спочилого Предстоятеля УПЦ.
Після закінчення літургії Його
Блаженство разом із Преосвященними владиками звершив панахиду на
могилі Блаженнішого Митрополита
Володимира – біля дзвіниці храму
Різдва Богородиці, що на Дальніх печерах.
В цей день в усіх храмах Чернігівської єпархії також
були звершені заупокійні богослужіння за спочилим
Архіпастирем.

Освячення закладного каменя храму в ім’я князя Володимира

3 0 л и с т о п а д а
Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і НовгородСіверський Амвросій звершив
чин освячення закладного каменя в фундамент храму в ім’я
Рівноапостольного
великого
князя Володимира.
Його Високопреосвященству співслужили: настоятель
споруджуваного храму ієрей
Веніамін (Носач), секретар
єпархії протодіакон Ігор Пидан.
На освяченні також були
присутні: Володимир Миронов, голова, і представники релігійної громади храму
Володимирської ікони Божої
Матері та прихожани церкви

в ім’я Архістратига Михаїла.
Високопреосвященніший
Амвросій
звернувся
до
присутніх з архіпастирським
словом, в якому поздоровив
членів громади храму з цією
визначною подією, закликав усіх
присутніх долучитися до благої
справи і побажав Божої допомоги у завершенні будівництва.
Під час освячення в фундамент храму була закладена капсула з іменами тих, хто жертвував
кошти на будівництво.
Для тих, хто бажає долучитися до благої справи —
телефон отця настоятеля:
+380954802051

Служіння митрополита

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит
Чернігівський і Новгород-Сіверський, в період з 1 по 30
листопада звершив богослужіння та виголосив проповіді
в наступних храмах єпархії:
4, 7, 8, 28, 29 листопада – Свято-Троїцький кафедральный собор м. Чернігова.
1 листопада – Свято-Успенський храм смт. Короп Ніжинської
єпархії. В день прославлення прп. Феофана Рихлівського
Високопреосвященніший Амвросій
очолив звершення Божественної літургії у співслужінні
архієпископа Ніжинського і Прилуцького Іринея, єпископа
Арцизького Віктора, вікарія Одеської єпархії, єпископа
Гомельського і Мозирського Стефана. Наприкінці
богослужіння відбувся молебень перед ракою з чесними
мощами прп. Феофана Рихлівського.
2 листопада – храм Різдва
Богородиці с. Гремяч НовгородСіверського благочиння. Митрополит Амвросій в співслужінні
прот. Миколи Садового та духовенства благочиння звершив Божественну літургію та чин освячення новозбудованої дзвіниці.
За ревні труди на благо Української Православної
Церкви та на честь 25-річчя священицької хіротонії
прот. Микола Садовий був нагороджений Почесним
знаком прп. Лаврентія Чернігівського.
3 листопада – храм в ім’я Казанської
ікони Божої Матері м.Чернігова.
Високопреосвященніший Амвросій
звершив
всеношне
бдіння
напередодні престольного свята в
співслужінні духовенства храму.
20 листопада – храм в ім’я Архістратига Михаїла
м.Чернігова. Напередодні престольного свята митрополит
Амвросій звершив всеношне бдіння в співслужінні прот.Іоанна
Яреми, духовенства храму та єпархії.
21 листопада – Свято-Вознесенський храм м. Корюківка.
Високопреосвященніший Амвросій
звершив Божественну літургію
в співслужінні прот. Олександра
Дем’яненка та духовенства благочиння.
22 листопада – Свято-Миколаївський храм cмт.Ріпки.
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну
літургію в співслужінні прот.Іоанна
Голоботовського та духовенства
благочиння.
28 листопада – храм в ім’я
мчч. Гурія, Самона та Авива
смт. Сосниця. В день престольного свята митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в
співслужінні прот. Іоанна Кузьовича та духовенства
благочиння.
29 листопада – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова.
Високопреосвященніший Амвросій
звершив Божественну літургію в
співслужінні духовенства храму.

Згідно
указу
Високопреосвященнішого
Амвросія,
митрополита
Чернігівського
і
Новгород-Сіверського:
Ієрей Михаїл Горлов, настоятель храму в
ім’я Архістратига Михаїла с. Жадове НовгородСіверського благочиння, почислений за штат за станом здоров’я.
Парафію обслуговує ієрей Володимир Мірошник,
настоятель Свято-Троїцького храму с. Машево
Новгород-Сіверського благочиння.

Озерянская

Тропарь иконе Божией Матери Озерянская
Твоего предстательства уверение / и
милосердия Твоего явление / икона Озерянская
нам, Владычице, показася; / пред неюже души
наша в молитве изливаем / и верою Тебе вопием:
/ воззри, Милосердая, на люди Твоя, / вся скорби
наша и печали утоли, / утешение благое в сердца
наша низпослй / и спасение вечное душам
нашим, Пречистая, испроси.
Кондак иконе Божией Матери Озерянская
Не отрини, о Милосердая Мати,/ слез
и воздыханий наших,/ но прошения наша
милостивно приимши,/ пред иконою Твоею
молящихся людей веру укрепи,/ умилением
сердца их исполни и крест земнаго жития носити
им помози;/
елика бо хощеши, можеши.
Празднование – 12 ноября и в Неделю Антипасхи.

собор

икона

Божией

В Киево-Печерской Лавре прошла выставка 100
чудотворных икон Пресвятой Богородицы, которые
хранит для нашего народа Украинская Православная
Церковь с Х столетия до наших дней. С каждой из них
связано особое проявление милости и заступничества
Пресвятой Девы. В экспозиции были представлены
шесть икон Божией Матери, прославленных на древней Черниговской земле – Ильинская Черниговская,
Черниговская Гефсиманская, Леньковская, Елецкая,
Домницкая, «Аз есмь с вами и никтоже на вы».
На стенде Слобожанского края демонстрировалась Озерянская икона Божией Матери. Имя это дано
чудотворному образу по месту его явления на берегу
речки Озерянки (с. Нижняя Озеряна, в 30 км. от Харькова). Здесь в XVII ст., когда этот край еще страдал от
захватнических татарских набегов, и произошло чудесное обретение иконы Богородицы.
По преданию, однажды местный крестьянин косил
на лугу траву. После очередного взмаха косы он услышал человеческий стон. Наклонившись, увидел в густой траве рассеченную косой икону Божией Матери.
Опечаленный случившимся, он принес пострадавшую
икону домой. А утром не обнаружил образа в своем
доме – нашли его на лугу, там, где он был обретен. Рассеченные косой части иконы плотно срослись, оставив
на месте разреза едва заметный шрам. Перед иконой
горела свеча, а рядом бил родник ключевой воды.
Архиепископ Харьковский, а впоследствии Черниговский, Филарет (Гумилевский) в своем «Историкостатистическом описании Харьковской епархии» писал:
«Характерную особенность святой иконы Озерянской
составляет украшение из звезд, окружающих лики Богоматери и Предвечного Младенца в червленой ризе,
испещренной звездами». С Озерянской иконы было сделано множество списков. Они существенно отличаются
друг от друга, но также прославлены чудотворениями.
Озерянский образ Богоматери стал почитаться как
охраняющий Харьков и всю Слободскую Украину. Помолиться к нему приходили тысячи паломников, больных, страждущих людей. Монахи документально зафиксировали многочисленные случаи чудесного исцеления:
«Исцеление человека, имевшего усохшую руку; исцеление человека из Липцев, не владевшего ногой; исцеление
девицы Бардаковой, одержимой беснованием; исцеление
Ивана Николаевича Бочковского от болезненного шума

всех

свя тых

В Афонском Свято-Пантелеимоновом
монастыре хранятся мощи всех святых
бессребреников, или безмездных целителей, частички которых собраны в одном
ковчеге, который в день их общей памяти
15 ноября (переходящий) выносится для
поклонения братии и паломников.
Как известно, бессребрениками называются угодники Божии, которые безвозмездно исцеляли людей и домашний скот,
используя при этом не столько врачебные
навыки и знания, сколько благодатный
дар молитвы и чудодействования.
В лик святых бессребреников входят:
Святой великомученик и целитель Пантелеимон и священномученик Ермолай
(+ 303 или 305);
Святой апостол и евангелист Лука (+ I в.);
Безмездные врачи Косма и Дамиан Римские (+ 284);
Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские (+ III в.);
Святые мученики Косма и Дамиан Аравийские (по месту происхождения) или
Киликийские (по месту страдания), (+ 287 или 303);
Святые чудотворцы и бессребреники Кир и Иоанн Александрийские (+ 311);
Преп. Сампсон странноприимец (+ 530) и святой мученик Диомид, врач Никейский (+ 289);

Матери

в ушах; исцеление двух сестер от глазной болезни…».
Больше всего случаев заступничества Богородицы
было зафиксировано в 1833, 1848 и 1871 годах, когда
в Харькове свирепствовала холера. Озерянскую икону
Божией Матери носили от дома к дому, люди поклонялись чудотворному образу, покаянно молились об исцелении и спасении. И тяжкая болезнь отступала.
После революции богослужения в приходском Иоанно-Предтеченском храме продолжались до 1935 г. – в
ноябре храм был закрыт и разрушен. Безбожные власти всячески старались уничтожить и чудотворный
живительный источник на месте явления Озерянской
иконы. Его засыпали землей, забрасывали остатками
разрушенных церковных строений – и даже надгробными плитами. Но каждый раз источник заявлял о
себе струями чистой воды. Несмотря на запрет властей, и в те годы в Озеряну приходили верующие и
находили здесь утешение. И верили люди, что «возсия
нам, паче луч солнечных, святая икона Твоя, Владычице, в пределах Озерянских».
Наступили новые времена и после многих лет запустения в восстановленном храме-часовне вновь была
возжена лампада перед чудотворной Озерянской иконой Божией Матери на святом месте ее обретения.
Прошло более 300 лет со дня чудесного явления
иконы, но исцеления не прекращаются и в наши дни.
Несколько лет назад в Озеряну доставили пожилую
женщину из Днепропетровской области. Болезнь лишила ее возможности самостоятельно передвигаться.
После молитвы и омовения в целебной воде источника
больная встала на ноги и самостоятельно дошла до автомобиля, чтобы ехать домой.
Жительница г. Сумы приехала в Озеряну с сыном,
который после травмы на химическом производстве
потерял зрение. С любовью и надеждой молились они
Богородице, и после омовения лица целебной водой
источника сумчанин начал прозревать – различать
предметы, ориентироваться на местности.
Множество верующих стремятся побывать в Озеряне, дабы на святом месте прославить Богородицу за
Ее покров и материнскую любовь ко всем нам, многогрешным. А посетившие выставку «Украина – дом Пресвятой Богородицы» паломники смогли поклониться и
помолиться перед святыней в Киево-Печерской Лавре.
По материалам открытых источников Интернета.

бессребреников

Святые мученики Фотий и Аникита (+ 305);
Священномученик Мокий, пресвитер Амфипольский (+ 289);
Святой мученик Фалалей Киликийский (+ 284);
Святой мученик Трифон Никейский (+ 250);
Священномученики Антипа, епископ Пергамский (+ I в.), Харалампий, епископ
Магнезийский (+ 202) и Власий, епископ Севастийский (+ 316);
Святители Спиридон, епископ Тримифунтский (+ 348) и Модест, архиепископ
Иерусалимский (+ 633/34);
Великомученик Артемий Антиохийский (+ 362).
Эти святые объединены в единый чин, т. к. все они связаны с безмездным даром
исцелений, который Бог подавал через них. Служба Собору святых бессребреников
была составлена монахом Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря Венедиктом еще в XIX веке и с тех пор она традиционно совершается в обители на протяжении уже более 100 лет.

Сухое дерево
Одному человеку во сне было сказано, что он умрет от сухого дерева. Помня этот
сон, человек старательно обходил все сухие деревья, чтобы одно из них, падая, не
убило его. Умер он от удара палкой.
Тебя хранят не твои усилия, а милость Божия.
Монах Симеон Афонский
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