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Благословенна і така очікувана пора – Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа! Час яким
вершиться великопісне приготування, у якому причина нашої віри, та й зміст людського існування.
Мить - і смуток та болі десь залишаються поза людиною, а на їх місце приходить радість і певність в
майбутньому. Радість небес від спасительної місії Божого Сина, що вершиться Його славним
Воскресінням з мертвих, торкається людського серця, переходить на вершини розуму, відкриває істину
про сенс нашого буття.
Христос воскрес! Хоча ще вчора разом із жінками, що супроводжували страшну процесію, і
споглядали на страту на хресті свого улюбленого Учителя, ми духом лучилися з ними жалем і болями
Терплячого. Були свідками його смерті і поспішали Йосифу з Ариматеї зняти з хреста дорогоцінний
скарб – тіло Спасителя. Бачили покладення Його до нового гробу, і як камінь приховав Ісуса від наших
очей. Та сьогодні сповнені духовного оновлення тішимось незбагненною радістю – ось Він з
відкритими обіймами поспішає кожній душі, що з Ним співстраждала назустріч, і вітає її величним
окликом – бадьоріться, Я переміг світ!
В цій перемозі – ціна терпіння, винагорода за правду і справедливість, певність у майбутньому,
віднайдений скарб – внутрішній мир і дорога до Отчого дому! Хто сьогодні терпить, знає що
терпеливістю спасає свою душу, хто готовий, на зразок Симеона Киринея, підставити плече для несення
хреста, отримав запевнення – ще нині будеш зі Мною в раю! Правдива радість, що не минає, а
наповнює серце людини любовю до Страждальця, щоб, відтак, передати її кожному стрічному
поцілунком миру і окликом – Христос воскрес!
Христос воскрес! Цю істину несімо у майбутнє, по
всьому світу до ревних і цікавих, до люблячих і відважних, до
скалічених спокусами цього світу, до байдужих і непевних у
собі, щоб, за словами Івана Золотоустого, ніхто не залишився
поза цією радістю. Христос воскрес! – щоб торжествувала
Правда, щоб ми сповнилися силою перемоги, щоб збагнули, що
Христос і сьогодні воскресає у чистій і безгрішній душі.
Веселімся і співаймо і даруймо пасхальну радість
одне одному. Христовим привітом – Мир вам! - бажаю Вам, щоб
прийняли цей мир усім серцем і щоб Ваше серце стало
джерелом правдивої радості. Хай Ваші близькі, разом з
Вами відчують Божу силу у своєму здоров’ї. Хай
дім Ваш сповняється духовними і матеріальними
статками. А найбільше, хай серце Ваше завжди буде
відкрите для Воскреслого Господа! Разом з
апостолом Павлом не біймося повторювати слова:
„Ми поховані з Христом через хрещення на смерть,
щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця і ми
теж жили новим життям”(Рим.6,4).
Христос воскрес!
Парох
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і Преосвященним Владикам,
сесвітлішим, всечеснішим та преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям,
дорогим у Христі мирянам Української Греко-Католицької Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Воскресіння день − просвітімося люди!
Пасха Господня, Пасха, від смерті бо до життя
І від землі до небес Христос Бог нас перевів, −
Перемоги пісню співаємо!» (Воскресна Утреня, Канон Пасхи)
Сьогодні, у день світлого празника Христового
Воскресіння, цими словами Канону Пасхи Свята Церква
прославляє свого Спасителя, який воскрес із мертвих.
Подібно як і колись, у перший день створення світу, нині із
темряви гробу, що звичайно є темрявою небуття, розпачу і
безвиході, засяяло божественне і несотворене світло життя.
«Воскресіння день − просвітімося люди!» Це світло
божества, яке випромінює із пошматованого і зраненого, але
воскреслого тіла Ісуса, пронизує сьогодні всіх нас, проникає
у нашу особисту темряву гріха, немочі, безнадії та зневіри і
просвічує, оживляє та воскрешає − відкриває двері до нового
життя.
Пасха Господня, яку ми сьогодні святкуємо, є запрошенням воскреслого Христа йти за Ним від смерті
до життя. Сьогодні Він, як новий Мойсей, кличе нас покинути єгипетське рабство і служіння всьому тому,
що забирає у нас гідність дітей Божих. Слуга Божий Папа Іван Павло ІІ, врочистий акт зарахування якого до
лику блаженних – беатифікація – відбудеться 1 травня цього року, назвав це сучасне невільництво
культурою смерті, тобто сукупністю правил сучасного життя, які пропагують насилля над ненародженими і
хворими, поширюють зневагу християнської сім’ї та моралі, відбирають нашу свободу Божих дітей,
примушують плазувати перед різноманітними земними ідолами та кумирами сучасності.
Цього року, святкуючи десятилітній ювілей приїзду цього святця до України, пригадаймо собі його
девіз: «Христос – дорога, правда і життя!» – та його батьківські слова, якими він наставляв нас на дорогу
життя, записану в десяти Божих Заповідях. Пасха Господня – це рух цим шляхом, це початок мандрівки від
землі до небес. А здійснюється цей рух силою Божою, яка сьогодні здолала найсильніше у цьому світі –
саму смерть. «Від смерті бо до життя, і від землі до небес Христос Бог нас перевів». Не стіймо осторонь
цього божественного прогресу, не даймо викинути себе на узбіччя життя фальшивими приманами, і тоді у
цій пасхальній процесії, як об’єднаний Божий люд, вийдемо разом із нашим Спасителем від землі до небес.
Дорогі у Христі сини і доньки Української Греко-Католицької Церкви! У цей світлий день, прямуючи
назустріч воскреслому Христові, ми не йдемо мовчки − ми «перемоги пісню співаємо»! Як важливо для
нашого народу, що живе на різних континентах і сьогодні часом є розгубленим, пригніченим та зневіреним
у власній гідності та силі, заспівати цю урочисту пасхальну пісню перемоги! Нехай сьогодні її величні слова
вирвуться з кожного українського серця, пройнявши душу й тіло, і полинуть до небес. Бо ж у воскреслому
Спасителеві є сила, незламність і перемога українського духу. «Господь − просвічення моє і спаситель мій.
Кого маю боятися?» − співає пророк Давид (Пс. 26, 1).
Нехай ця пасхальна пісня перемоги залунає сьогодні у кожному нашому домі, у кожній родині! Разом
із пасхальною крашанкою та благословенним хлібом несімо її сьогодні убогим і стражденним, в’язням і тим,
хто поневіряється на рабських роботах, хворим і тим, хто сумує та плаче під тягарем щоденних життєвих
хрестів. Нехай сила воскреслого Спасителя, який сьогодні переможно виходить із запечатаного гробу, буде
вашим світлом, вашою силою та вашою піснею!
Христос воскрес!
+ СВЯТОСЛАВ
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ АРХИЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО
Всесвітлішим та Всечеснішим отцям, Високопреподобним і Преподобним отцям, ченцям та
черницям, Дорогим та достойним мирянам Львівської Архиєпархії
Мир усім вам у господі та боже благословення!
Господь Бог не закрив таємницею свого воскресіння з мертвих. Ісус Христос перед своєю смертю
згадував і наголошував про це апостолам. Хоч найперше, про воскресіння переконалася сторожа, що
була виставлена ворожими юдейськими провідниками, які боялися, щоб часом чогось подібного не
сталося і потішали себе, що вони не дадуть застрашеним непереможним ляком апостолам, «викрасти
тіло Господнє». Поки юдеї забезпечували гріб сторожею та були в міру спокійні відносно третього дня,
про що згадував Ісус Христос за свого життя, нічого їм не допомогло, бо раннім ранком засяяло велике
світло, камінь величезний відкотився від гробу, печаті залишилися на ньому, а Христос полинув до
Небесного Отця. Юдеї залагоджували справу зі сторожею через велику суму грошей, мовляв, сторожі
спали, а учні вкрали тіло (пор. Мт 28,12-13), хоч вояки боялися твердити про таке, бо за таке служіння
їх чекала кара смерті. Але гроші зваблива річ і до сьогодні, бо ті, кому вдається, не соромляться також,
неправедними шляхами здобути їх та поховати у банках чи у маєтках. Нічого не допомогли гроші та
видумана неправда - Христос воскрес, переміг своєю смертю диявольську смерть, вчинену людському
родові. Від цього часу ворота пекла подолані, ворота неба відчинені, спасіння сталося на землі, усі
народи можуть із цього користати, освячувати та спасати свої душі заради Христового послання, його
заслуг смерті та воскресіння, що він пропонує їх кожній небайдужій людині. Четвертий син із братів
Макавейських так відзивався до царя Антіоха: «Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в
Бога, що він воскресить його знову; для тебе ж воскресіння до життя не буде» (2Мак 7,14). Отже, у
глибоку давнину народ вірив у воскресіння з мертвих й відповідальність за життя перед Богом.
Це - велике щастя, могти присвоювати для себе заслуги Сина Божого, щоб освячувати свої душі та
вдягатися у Божі чесноти. Трудно приймали віру у воскресіння Ісуса Христа його учні, хоч жінки їм
твердили про це, бігаючи то до порожнього гробу Ісуса, де лежало покривало та судар із голови, то до
учнів, яких бажали переконати та заохочували до віри й відваги вийти з укритих місць й побігти до
гробу. Було очевидно, що усе змінилося, що тепер жорстокі юдеї в тривозі, а їхня пекельна завзятість та
ворожість до Христа потерпіла поразку. Усе пропало, усе розвіялося як дим, щезли їхні певності і
постулати немов пара на вітрі. Бог переміг, розп'ятий та понижений Христос став переможцем над
смертю, темрявою, злом та ненавистю. Затріумфувала любов, світло, життя та добро, що їх можуть
присвоювати та ними жити люди. Жорстоке нещастя та кривду перемінено на щастя та щиру
прихильність. Тріумф Христа у душах його вірних - непереможний. Хоч Господь був прибитий до
хреста цвяхами на руках і ногах, був проколений списом у бік, що аж вийшла кров і вода, покладений у
гріб, зв'язаний полотнами, - усе переміг, ожив, воскрес, розірвавши пута смерті та гріховну диявольську
завзятість. Кожна душа, кожна людина має не відкличну можливість поєднатися з Ісусом Христом.
Звичайно, за нашу душу змагається злобний диявол, що пропонує її солодке й безжурне життя, а
насправді - це «японське цунамі», що чинить гіршу шкоду, як сталася в Японії, бо, коли йдеться про
матеріальні втрати, це - порівняно нічого, коли душа втрачає Бога. Бо одна душа має незрівнянно
більшу вартість від усього створеного світу, очевидно, виключаючи покликані Богом до життя
безсмертні душі.
Христос помер і воскрес задля кожної людини, щоб дарувати їй вічне щасливе життя, освячуючи
та спасаючи її у своїй єдиній, соборній, апостольській Церкві. Дорожімо своєю Церквою, любімо її,
шануймо наших наставників: Святішого Отця Венедикта XVI-ro, нашого Патріарха, Блаженнішого
Святослава, Єпископів, священиків, ченців, черниць та проявляймо любов Христову між собою,
мирянами, як брати і сестри Божого Сина. Щасливі ті, що слухають голосу своїх пастирів і не дають
себе звести чужим підлесливим голосам. А чужих та підступних голосів сьогодні звучить дуже часто.
Багато осіб видають себе й промовляють в ім'я святої Церкви, прошу вас, не слухайте чужих голосів,
перед якими перестерігає нас Ісус Христос (пор. Мт 7,15). Слухаймо єдиного Пастиря, Господа нашого,
що віддав своє життя з любові до нас. Не критикуймо своїх пастирів, молімося за них, уболіваймо за
тими, хто покинув свою Церкву та ходить дорогами бездоріжжя поза своїм стадом.
Хай воскресіння Христове, його перемога над злом глибоко закарбується у нашому серці, щоб ми
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відважно, довіряючи нашому Господу, виходили переможцями над усяким засиллям диявола, світу та
підступних людей. «Устане Бог, і розсиплються вороги його, а ненависники його з-перед його обличчя
розбіжаться» (Пс 68,2).
Хай радість Христового воскресіння ввійде глибоко у серце кожної людини: дитяти, молодого й
старшого віку! Хай духовна Господня сила так проймає людину, щоб жодне людське серце не було
байдужим до свого спасіння! Усім бажаю добра і миру, злагоди й любові, довіри до Бога й надії на
вічне щасливе життя! Хай здоров'я стане нагородою для вас, достойні сестри й брати!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Благословення Господнє на Вас!
+Ігор

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
НЕДІЛЯ - ВОСКРЕСІННЯ
0000 Воскресна заутреня
і Святочна Божественна Літургія
700
900
Божественні Літургії
1100
1700
Вечірня і воскресні пісні
СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК І ВІВТОРОК
700
900
Божественні Літургії
00
11
1700
Вечірня
СВІТЛА СЕРЕДА, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ
700
900
Божественні Літургії
00
18
СВІТЛА СУБОТА
700
900
00
18
ТОМИНА НЕДІЛЯ
700
00
9
1100
-

Божественні
Літургії
Всеношне Богослужіння

Божественні Літургії

1700 – Ораторія пресвячена беатифікації Івана Павла ІІ, папи римського.

м. Львів, 79008
вул. Краківська, 21
тел. (0322)272 10 53

Дякуємо за увагу до Вісника.
Нехай благословить Господь
тих, хто долучився до його випуску.
-4-

e-mail: hramspasa@i.ua
www.hramspasa.org.ua

