18 лютого Православна Церква вшановує день пам’яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. В день 320-ї річниці кончини святителя
Божественну літургію в Свято-Троїцькому кафедральному соборі очолив
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Його Блаженству співслужили: намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Чернігівський і
Новгород-Сіверський Амвросій, єпископ Туровський і Мозирський Леонід
(Білоруський екзархат), єпископ Обухівський Іона, а також духовенство Чернігова та єпархії і гості в священному сані. За богослужінням молилися студенти та викладачі Чернігівського духовного училища. Молитовно вшанувати святого зібралися чисельні віруючі Української Православної Церкви та

паломники з-за кордону. Рака з мощами святителя Феодосія була покладена
посеред храму напередодні, під час всеношного бдіння, яке очолив Високопреосвященніший митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.
Святитель Феодосій Чернігівський народився у 30-х роках XVII ст. на
території Правобережної України та походив з родини священика. Освіту
здобув у Києво-братській школі за ректорства видатного ієрарха архієпископа Лазаря Барановича і був пострижений в чернецтво у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.
У 1692 році архімандрит Феодосій, ігумен Чернігівського Єлецького
Успенського монастиря, був хіротонісаний в єпископа Чернігівського та возведений в сан архієпископа. Святитель відійшов до Господа 5 лютого 1696
року (за старим стилем). Канонізація святого відбулася 9 вересня 1896 року.

П

ісля читання Святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до
пастви, яка вщент заповнила приміщення
собору, зі словом проповіді, в якій привітав присутніх із днем пам’яті св. Феодосія, молитовника і предстателя за всіх нас: «Святитель Феодосій відійшов
до Господа в цей день 320 років тому, але пам’ять
праведного благословенна та праведники повік живуть і це виконується на святих угодниках Божих.
Вони не залишають нас, грішних, своїми молитвами і благають Господа, щоб кожен, хто вірує життям
своїм прославив ім’я Святої Трійці».
Його Блаженство, розповідаючи про подвиг святого під час його земного життя, вказав на велику
людяність святителя, що й привертало до нього людей, та закликав частіше звертатися до святого за
молитовною допомогою.
«Він настільки любив людей, співчував їм, намагався допомагати в несенні їх життєвого хреста, що
відійшов до Господа, залишивши по собі саму добру
і світлу пам’ять і вже в перші роки після своєї кончини прославився як чудотворець», – сказав Блаженніший владика.
При цьому Архіпастир відзначив непохитність
віри святителя Феодосія, який жив у період, коли
православним довелося протистояти насадженню унії.
«Святитель Феодосій жив у важкі часи духовного випробування віри
наших православних предків, за часів, коли силою насаджувалася унія.
Але святитель Феодосій мужньо зберігав чистоту святої батьківської православної віри, не ухиляючись ні вліво, ні вправо, йдучи шляхом Святих
Апостолів, Святих Соборів; шляхом, затвердженим подвигами багатьох і
багатьох святих».

Залишаючись непохитним у збереженні православної віри, святитель Феодосій любив благоліпність богослужінь, створював атмосферу, в якій
було легко всім молитися. Він не відмовляв у допомозі нікому і завоював такий авторитет, що до
нього зверталися не тільки православні, а й люди
інших віросповідань.
«І в наші дні святитель Феодосій покриває своїми молитвами не тільки Чернігівщину, але й всю
Русь, увесь світ, – сказав Митрополит Онуфрій. –
Тому що для святих не існує політичних кордонів.
Вони, будучи дітьми Божими, однаково люблять
усіх людей».
По слову Його Блаженства, для того, щоб отримати допомогу святителя Феодосія, важлива не національність, а віра: «Хто б до нього не
звертався з молитвою – житель Чернігова, або
Австралії, – він отримає те, що просить по своїй
вірі. І ми сьогодні молитовно просимо, щоб святитель Феодосій покрив нас своїм молитовним
покровом; вимолив для нас у Господа мужності
і міцності сил.
Численні зцілення свідчать, що святитель Феодосій допомагає людям від хвороб, пов’язаних
з радіацією. І ми молимося, щоб він захищав нас
не тільки від радіації матеріальної, а й від радіації духовної, радіації гріха, яка вражає і калічить
наші душі.
Ми також молимося святителю Феодосію, щоб наше життя було насичене
молитвою, щоб воно було наповнене терпимістю один до одного, взаємною
повагою, любов’ю до ближнього і до Бога».
Після літургії перед мощами святителя Феодосія Чернігівського був
звершений молебень.

19 лютого, в день святкування Єлецької ікони Божої Матері, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні секретаря єпархії
прот. Ігоря Пидана, архім. Романа (Расюка), архім. Никодима
(Пустовгара), духовенства монастиря та єпархії, гостей у священному сані.
Після читання Євангелія владика Амвросій звернувся до
вірян, які у великій кількості зібралися у Петропавлівському
храмі, зі словом проповіді.
Історія знайдення Єлецької ікони пов’язана зі святим Антонієм Печерським, який після постригу на Афоні за високі
подвиги свої був направлений до Києва для поширення чернецтва, але через князівські чвари в 1060 році прийшов у Чернігів, на Болдину гору, де і молився зі скорботою у серці.
Відгукнулася Матір Божа на скорботу його і явила на дереві Свій образ, який сяяв, як сонце. За порадою прп. Антонія
на місці явлення образу Богородиці князь Святослав Ярославич спорудив храм Успіння Божої Матері, де і помістили
чудотворну ікону. З давніх-давен до неї люди приходили в
скорботі, просили з вірою, і молитвами Богородиці Господь
їм допомагав. І ми молимо Її, щоб Вона вела нас до спасіння,
щоб ми працювали над своєю душею і очищали її, прикрашали добрими справами.
Його Високопреосвященство наголосив: «Тілесний подвиг – це тільки початок і якщо ми будемо звершувати його зі
смиренням і любов’ю, то тоді настає час подвигу духовного.
Тілесний подвиг – тимчасовий: людина або впадає в фарисейство, або все закінчується смертю. А духовний подвиг – це те, як людина сприймає слово Боже і виконує його,
тобто живить свою душу, своє серце і своє життя Словом Божим». По завершенню Літургії перед іконою Божої Матері “Єлецька” було звершено молебень.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНИЦЬКОЇ ХІРОТОНІЇ!
04 лютого – прот. Василій Бодак, настоятель Свято-Троїцького
храму с. Підлісне Козелецького благочиня, – 15 років.
04 лютого – прот. Іоанн Коптіль, настоятель Свято-Троїцького
храму с. Сираї Козелецького благочиння, – 20 років.
10 лютого – прот. Михаїл Чепак, настоятель Свято-Покровського
храму с. Тупичів Городнянського благочиння,– 25 років.

17 лютого – ієрей Георгій Лобанов, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Киїнка Чернігівського благочиння, – 10 років.
25 лютого – прот. Вадим Малишко, настоятель Свято-Троїцького
храму с. Халявин Чернігівського благочиння, – 15 років.
26 лютого – ієрей Володимир Яковлєв, настоятель Свято-Покровського храму с. Єліне Щорського благочиння, – 10 років.

МНОГАЯ ЛІТА!

В день свята Стрітення Господнього, у 27му річницю виведення
військ з Афганістану, з
благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія в
усіх храмах Чернігівської єпархії молилися за
загиблих та померлих
учасників бойових дій на
території інших держав.
Його Високопреосвященство звершив пізню Божественну літургію та заупокійну літію у
співслужінні духовенства Свято-Троїцького кафедрального собору.
Для трьох священників нашої єпархії, ветеранів Афганістану прот. В’ячеслава Артюха,
прот. Володимира Вільховика та прот. Петра
Квашніна, в цей день поминальна служба звершується з особливими спогадами.
У смт. Козелець біля
пам’ятного знака воїнам-інтернаціоналістам
відбувся мітинг пам’яті.
У заході взяли участь
воїни-інтернаціоналісти на чолі з головою
Козелецької
районної
організації Спілки ветеранів Афганістану Олександром
Синицьким,
представники світської

влади,
громадськості,
школярі та жителі селища. Заупокійну літію за
загиблими
земляками
відслужив
настоятель
Свято-Воскресенського
храму с. Лихолітки протоієрей В’ячеслав Артюх.
У День вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав
протоієрей Володимир
Вільховик був служащим священиком. Він звершив Божественну літургію та молитовно пом’янув бойових товаришів у Свято-Воскресенському
храмі м. Чернігова.
Поминальні заходи у Свято-Миколаївському
храмі Чернігова відбулись у суботу, напередодні
свята Стрітення Господнього. Більше ста воїнів-ветеранів молитовно вшанували загиблих за загальною панахидою. А 15 лютого настоятель храму
протоієрей Петро Квашнін звершив Божественну літургію і заупокійну
літію у співслужінні храмового духовенства.
Цей день нагадує нам
про трагедію будь-якої
війни. І тому за кожною
літургією в кожному
храмі возноситься сугуба молитва про настання
миру на землі України.

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по
29 лютого звершив богослужіння та виголосив
проповіді в наступних храмах єпархії:
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27 лютого – Свято-Троїцький кафедральный собор м. Чернігова.
6 лютого – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. В канун дня пам’яті новомучеників і сповідників, що постраждали в часи гонінь за віру Христову митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння
у співслужінні духовенства храму і єпархії.
7 лютого – храм Всіх святих землі Чернігівської.
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні духовенства храму.
В архіпастирському слові Його Високопреосвященство, зокрема, сказав: «За період після 1917 року
Церква дала тисячі новомучеників і сповідників, які
шукали Божої правди і знайшли її, і за цю правду
прийняли смерть. Ми вшановуємо пам’ять і мільйонів простих людей, які зберегли віру і без озлоблення йшли на мученицьку смерть. Ці святі закликають
кожного з нас, щоб ми відкрили свої серця для правди, щоб ми жили правдою, як жили мученики всіх
часів. Тому будемо молитися, щоб Господь по молитвам новомучеників і сповідників, що постраждали за віру Христову, очистив і наші серця, щоб ми
жили правдою, істиною і словом Божим».
14 лютого – Свято-Покровський храм с. Омелянів Козелецького благочиння. Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля храму прот. Іоанна
Коптіля і духовенства єпархії.
По завершенні Божественної літургії митрополит
Амвросій звернувся до духовенства та парафіян зі
словом повчання, привітав усіх з прийняттям Святих Христових Таїн і на молитовну пам’ять подарував Євангеліє від Марка.

В Неділю про блудного сина відбувся архіпастирський візит митрополита Амвросія до Остерського благочиння. Його Високопреосвященство
звершив Божественну літургію з чином освячення оновленого іконостасу у Свято-Миколаївському храмі с. Моровськ.
Високопреосвященнішому Амвросію співслужив секретар єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель
храму прот. Володимир Маркович та духовенство
благочиння.
Під час богослужіння були виголошена сугуба молитва про мир в Україні. Владика Амвросій

привітав причасників з прийняттям Святих Христових Таїн, відмітив труди парафіян по благоукрашенню храму і звернувся до віруючих зі словом повчання.
«Господь наш Ісус Христос дуже часто говорив
притчами. А кожна притча є прикладом і повчає
нас. Батько у притчі про блудного сина є образом нашого любвеобильного Бога. Ця притча показує, який милосердний наш Господь Бог, бо Він
приймає грішних, яким би гріхом вони не були
одержимі, Він приймає кожного, якщо він тільки
звертається до Бога з покаянням, з таким покаян-

ням, як оцей блудний син, який каже просто: “Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж
мене, як одного з своїх наймитів”. Якщо подумати,
ми усі є блудними синами, тому що ми постійно
порушуємо Божі заповіді, не живемо по-євангельському. Тому нам усім необхідно каятися, особливо коли наступає Великий піст, і завжди бути
кроткими, смиренними та кріпкими в вірі».
Його Високопреосвященство також привітав
молільників з недільним днем, благословив віруючих і на молитовну пам’ять подарував Євангеліє
від Марка.

Как чудесно пахнут восковые свечи. Их запах рождает уют в мыслях. Уют в мыслях облегчает течение молитвы. «Господи, благодарю
Тебя, яко Благ и Человеколюбец».
Утро. Я просыпаюсь и чувствую запах свежесваренного кофе. Мы с мамой обожаем те полчаса раннего утра, когда домашние еще спят, и мы
пьем ароматный кофе и разговариваем. Только
мы, кофе, тихая беседа, уют. «Господи, благодарю!» И так каждый день. Счастье.
Мама – маленькая стройная женщина, легкая
на подъем и всякое хорошее дело. Балует нас,
встречая с работы готовым ужином. Жизнь идет
своим чередом, тихо, мирно, уютно.
Лето. Огородные работы. Я замечаю, что мама
похудела. «Мама, что-то ты изменилась… Как себя
чувствуешь?» – «Так ведь лето, жарко, вот и худею.
Наступит осень, закончится огород, я и наберу вес
обратно». Сердечко в груди тихо: «Тук, тук…»
Осень. Мама худеет так сильно, что я испугалась и заставила ее пройти медицинское обследование. Много всего прошли, вопросов все
больше, ответа все нет. И вот беседа наедине с
врачом: «Мужайтесь, с такими темпами развития болезни, может, еще полгода…»
Сердце где-то в животе: «ТУК! ТУК!!!»…
Мама, Мамочка, МАМУЛЯ!!! День, и снова день,
тик-так… Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Господи, помилуй! Уют пропал. Кофе горький.
Мысли надо занять чем-то, молитвы прыгают,
не удерживаются. Как же остановить смерч тяжелых мыслей, ропот? «Пресвятая Богородица,
благослови!», «Матушка Матрона, помоги!»
Еще стоят осенние дни. Достаточно тепло.
И в пятницу вечером прыгаю в поезд. Утром в
субботу, в 7 часов, я уже в Покровской обители,
в женском монастыре. И тут я поняла, что все
не так легко. Именно в это осеннее утро выпал
первый снег. Ледяной дождь, пронизывающий
ветер, очередь огибает храм, как бесконечный
лабиринт: «серпантин» из людей. Я одета в легкие демисезонные туфли, на плечах плащик. И
таких, как я, – много. Все идут к матушке Матроне. Встаю в очередь. Топчусь, молюсь, прошу подарить здоровье моей мамочке. Топчусь, мерзну,
ступни перестают что-либо чувствовать, лед
поднимается по ногам, растекается боль, розги
дождя хлещут по лицу…

Прошло два часа. От холода с колен пошла
жгучая боль по всему телу. И тут я понимаю:
все… больше не могу! Звоню мужу, жалуюсь,
он, испуганный, пытается меня уговорить уйти.
Муж любит, боится за меня. Эта приятная мысль
чуть поддержала. «Господи, смилостивись, дай
сил!» Еще час прошел, холод сковал диафрагму,
чувство, что легкие перестают дышать. Звоню
родной сестре, плачу, жалуюсь, прошу поддержать меня в решении уйти: сил больше нет. Она
слушает, ей очень жаль меня, всхлипывает вместе со мной, но молчит. Она понимает: это ради
мамы, Мамочки, МАМУЛИ. Мои соседки в
очереди слушают мои телефонные переговоры
и начинают уговаривать меня потерпеть: «Еще
два-три часа, и мы попадем в храм» (еще ДВАТРИ часа! я же лопну, как стакан со льдом!).
И вот последний поворот очереди, по прямой я
уже вижу чудотворную икону старицы Матроны. В
голове только мольба, чтобы Господь дал здоровья
маме, оставил ее ЖИТЬ! Я стою у иконы, прикасаюсь лбом к спасительному лику Матроны, и в голове
происходит взрыв, переворот, и я молюсь: «Матуш-

А ты, встав на молитву, представь
себе, что Христос пришел на землю,
Суд завершен. И Господь уже уходит с теми, кого Он избрал, а ты —
остался. Представь, как ты закричишь Ему вслед… Вот так и молись.
Старец Ефрем Катунакский

ка Матрона, я готова принять любую волю Господа.
Если пришло время отпустить маму, значит, так и
надо. Я благодарна Господу за все счастье, что нам
было подарено. На все воля Божия». Отхожу от иконы и не понимаю, как я ТАК стала думать, я же приехала, отстояла шесть часов на морозе почти босиком
и… что??? Не смогла попросить здоровья маме.
Подошла очередь к мощам старицы. Кто там
был, знают, что очереди две: одна к иконе, другая к мощам. Я плавно перемещаюсь в толпе, и
в голове мысли: «Надо, надо попросить здоровья
маме, еще есть возможность». И вот чудо! Как
праздник, - рака вся в цветах, блеск от убранства,

как солнышко вышло. Глаза в слезах, лбом ударяюсь о мощи, и в голове: «Матушка Матронушка,
благодарю за все! Спасибо, что помогла прикоснуться к тебе!» – и все…
Вышла из храма, а на улице солнце светит,
снег тает, дождя как не бывало. Приехала к сестре. Я много раз повторяла рассказ, как стояла
в очереди, как вышло солнце и опять стало тепло
на улице. И про молитвы и просьбы, которые менялись от запланированных, как только я прикасалась к святыне…
На следующий день оказалось, что я осталась
здоровой, а ведь должна была заболеть. Шесть
часов промерзания не сказались на моем состоянии. Если честно, уже в поезде, не сомкнув глаз
с чистой молитвой, я верила: простуда прошла
мимо. Это тоже маленькое чудо.
Матушка Матронушка, чудесница, скорая помощница, начала помогать сразу. Мне
на сотовый телефон звонит наш участковый
терапевт, маму вызывает на прием. Врач сказала: «Давайте продолжим обследование». И
понеслось! Как мамочка говорит, «обследовали даже вверх ногами». «Господи, благодарю
Тебя! Матушка Матронушка, моли Господа за
мя, грешную!» В результате нашли изменения
в щитовидке (не буду утяжелять повествование медицинскими подробностями), назначили
курс лечения: по одной таблетке в день. И мама
начала поправляться.
Прошел год. Мама, Мамочка, МАМУЛЯ, по
Божией милости и молитвами чудотворицы
Матроны, ты рядом. Я просыпаюсь и чувствую
вкусный запах, бегу на кухню, и мы пьем ароматный кофе и разговариваем. Как же чудесно
пахнут восковые свечи во время молитвы…«Господи, благодарю Тебя, яко Благ и Человеколюбец». «Святая блаженная мати Матроно, моли
Бога о нас, грешных».
Елена Александрова, pravoslavie.ru
Напоминаем, что Высокопреосвященнейший
митрополит Амвросий благословил читателей нашей газеты присылать в редакцию свидетельства
о помощи и исцелениях молитвенным заступничеством святителя Феодосия, святителя Филарета, преподобного Лаврентия. Адреса для писем и
электронных сообщений — внизу страницы.
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