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ХРЕСТИТЕЛІ 
КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 
За церковним православним 

календарем 11(24) липня святкується 
свято Рівноапостольної княгині 
Ольги, а 15(28) липня – свято 
Рівноапостольного князя Володимира 
Великого.  

 

Самі ці просвітителі нашого слов’янського, 
тоді язичницького народу, просвітили його вірою 
Христовою і охрестили Київську державу в  Грецькій 
(Православній) вірі, перейнявши її від Візантії. 

Рівноапостольна княгиня Ольга була 
дружиною князя Київського Ігоря, який більшу 
частину свого часу проводив у військових походах. 
Та після смерті його Ольга зі своїм сином 
Святославом прийняли на себе управління 
Київською державою. 

Велику частку своєї праці у розвиток Київської 
Русі внесла княгиня Ольга, займаючись 
дипломатичними та військовими справами. Вона 
надавала великого значення розвитку культури на 
Русі . Про діяння княгині Ольги детально написано у 
творі «Хождение по Русской Земле». 

(Закінчення на 3-й сторінці). 
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НАШІ СУЧАСНИКИ 

КУЗИК  
Борис Миколайович 

   
      Народився 1958 року в 
селищі Олександрівка 
Кіровоградської області. 
Доктор економічних наук, 
професор, заслужений 
діяч науки Російської 
Федерації, член-
кореспондент Російської 
академії наук та дійсний 
член Європейської 
академії природничих 
наук, Академії військових 
наук Російської Федерації, 

лауреат Державної премії РФ в області науки і 
техніки, генерал-майор. Помічник Президента 
Російської Федерації з питань промислової політики і 
військово-технічного співробітництва (1994-1998 рр.). 
Один із засновників Національної інноваційної ради 
Російської спілки машинобудування, член Спілки по 
зовнішній та оборонній політиці РФ. Член Спілки пись-
менників Росії. Очолює Національну інноваційну 
компанію «Нові енергетичні проекти». Є президентом 
Інституту економічних стратегій. Автор понад 200 
монографій, наукових праць, підручників та 
навчальних посібників з питань економіки, фінансів, 
стратегічного управління та прогнозування. Фундатор 
багатьох гуманітарних та благодійних проектів. Разом 
з краєзнавцем Василем Білошапкою написав і видав 
низку фундаментальних книг про минуле та 
сучасність Олександрівського краю. Лауреат 
кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені 
Володимира Ястребова та премії імені Володимира 
Винниченка кіровоградської обласної газети 
«Народне слово». Почесний громадянин смт 
Олександрівка. За вагомий особистий внесок у 
розбудову православної духовності удостоєний 
високих церковних нагород. 
      Завдяки Б. М. Кузику, було збудовано капличку в 
районі селища геологів. Доброчинець подарував 
Свято-Миколаївському храмові дзвона, робив інші 
щедрі пожертви. 
     Бережи Вас Боже, дорога людино!  Хай Божа 
благодать додає Вам наснаги у корисних справах! 
 



 

 
Борис Миколайович Кузик (перший зліва на 

знімку зліва) завжди жаданий гість у Свято-
Миколаївському храмі.  

Бірківська церква, хоч і має поважний вік, але 
виглядає чудово! (Знімок справа). 

 

ШКОЛЯРІ ВИВЧАТИМУТЬ ПРАВОСЛАВНУ ЕТИКУ 
 

Побачив світ навчальний посібник «Благовіст. Православна 
етика», розрахований для учнів 9-го класу. Нещодавно його було 
презентовано у селищі Олександрівці. Презентація проходила в 
Олександрівській загальноосвітній школі № 3. Авторами підручника є 
директор школи Людмила Литвин і випускник школи, бізнесмен, генерал 
та науковець, автор багатьох православних книг Борис Кузик. Раніше 
стараннями цього творчого дуету уже було видано підручник з 
православної етики для п’ятих-шостих класів. «Благовіст» - продовження 
курсу «Джерело духовності. Основи православної культури». Він 
допоможе тим, хто отримує базову загальну середню освіту, спрямувати 
свої дії в сучасному суспільстві у відповідності з морально-етичними 
засадами православної етики. Посібник допоможе осмислити вкрай 
необхідні млоральні цінності, такі, як Добро, Любов, інші православні 
чесноти. Книга видана за благословенням Високопреосвященного  
Софронія, митрополита Черкаського і Канівського. 

Борис Кузик, автор книги, зазначив під час презентації: «Слід 
розповісти діткам, які навчаються тут, що таке віра, що таке любов, що 
таке надія, у чому сенс життя. Адже людина повинна відповісти собі на 
питання – що таке вічність? Світ вічний? Чи: я вічний, а світ тимчасовий? 
Тільки-но людина поставить собі питання „навіщо я живу” – вона не 
омине відповіді на це питання». 

З нагоди презентації нового підручника в Олександрівці відбулася регіональна науково-практична 
конференція «Духовно-моральне виховання школярів у сучасній школі». Нагоду виступити мали всі небайдужі 
до виховання молоді: священики, учителі, представники місцевої влади. 

Федір Шаповал, начальник відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації вважає: «Стаття 
Закону про освіту до цих пір розділяє в нас Церкву і школу. Але вона не може розділити віру і школу. І той 
період, коли ми виховували дітей на якихсь мнимих, підігнаних під християнські цінності цінностях, той період, 
коли душі наших дітей взагалі залишалися у вакуумі, у пустоті – ми зрозуміли, що його треба заповнювати. І 
саме заповнювати поєднанням православної етики, християнської віри і етики». За його словами, з наступного 
навчального року в половині шкіл району педагоги вже готові викладати православну етику за навчальними 
програмами, розробленими на Олександрівщині. 

Варто зазначити, що у четвертому розділі посібника «Духовні святині нашого краю» є параграф, де 
йде мова про історію православної церкви у Бірках. Тут вміщено кілька знімків нашого Свято-Миколаївського 
храму. 

З посібником «Благовіст. Православна етика» можна буде ознайомитись у бібліотеці Свято-
Миколаївської церкви.  
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ХРЕСТИТЕЛІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 
За церковним православним календарем 11(24) липня святкується свято 

Рівноапостольної княгині Ольги, а 15(28) липня – свято Рівноапостольного 
князя Володимира Великого.  

 
(Закінчення. Початок на 1-ій сторінці). 
 

У  969 році князь Володимир – внук княгині Ольги – після 
свого першого військового походу на болгар разом зі своїм батьком 
Святославом, був поставлений на князювання в Новгород. По смерті 
Святослава почалась братовбивча війна між його синами 
Володимиром, Ярополком і Олегом за батьківський київський 
престол. Володимир деякий час перебував у Скандинавії та згодом у 
980 році з прагненням об’єднати Київську  державу і покінчити з 
братовбивчою війною з численним військом вступив у Київ.  

Ставши великим князем, він об’єднав усі давньоруські 
князівства, виступив військовим походом на Царгород  - столицю 
Візантійської імперії. При проведенні дипломатичних переговорів з 
питань примирення та закінчення війни великий князь Володимир 
зажадав отримати в наречені царівну Анну та отримав відмову братів 
Василя і Костянтина – імператорів візантійських.  

Під час військового походу Володимир побував і в Криму. Тут 
він став хворіти на очі і згодом осліп. Християнські священики 
запропонували великому князю охреститись. Це він і зробив у 
кримському місті Корсуні. Прийнявши Христа, Володимир одужав і 
знову почав бачити. Після хрещення великий князь  Володимир 
отримав у дружини Анну – царівну царгородську.    

14 серпня 988 року під керівництвом великого князя київського Володимира, великої княгині Анни, 
митрополита Київського Міхаїла була охрещена Русь. 

За свої великі заслуги перед Церквою Христовою великий князь Володимир возвеличується  
Рівноапостольним. Рівноапостольною возвеличується і його бабуся княгиня Ольга, яка теж просвітлювала 
наших пращурів вірою Христовою. 

Отець Володимир (СОШИН), 
протоієрей, настоятель Свято-Миколаївської церкви, 

редактор часопису  «Божа Іскра». 
 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
ХРАМ НЕ ОМИНАЮТЬ 

НАШІ ГОСТІ 
 

Свято-Миколаївський храм давно став одним з 
місць Олександрівщини, куди часто навідуються 
туристи, а то й просто люди, які приїхали до родичів у 
рідний край. Відділ культури і туризму Олександрівської 
райдержадміністрації включив нашу церкву – пам’ятку 
архітектури і містобудування місцевого значення – до 
кількох туристичних маршрутів. 

Радо бувають у Свято-Миколаївській церкві і 
школярі, які відпочивають у місцевому оздоровчому 
таборі «Жовтень». 

Всіх гостей зустрічає настоятель храму і охоче розповідає людям про давню історію церкви. Після 
таких візитів вражені гості, які збагатились духовно, намагаються виплеснути свої позитивні емоції на 
сторінках газет, а то й в Інтернеті. На сайті «Дерев’яні храми України», наприклад, з’явилась сторінка про 
Свято-Миколаївську церкву. Тут і гарні фото храму, дзвонів  вміщені. 

Свято-Миколаївську церкву полюбляють малювати художники. Одна з картин члена Національної 
спілки художників України Андрія Хвороста називається «Миколаївська церква у Бірках». Свій твір 
кіровоградський художник виконав олією на картоні і подарував до Олександрівського районного краєзнавчого 
музею. 

Василь БІЛОШАПКА. 
На знімку: картина художника Андрія Хвороста «Миколаївська церква у Бірках». 
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СВЯТОЇ МИРОНОСИЦІ 
РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ  
МАРІЇ МАГДАЛИНИ 

(22 липня ст. ст.— 4 серпня нов. ст.) 
 

Марія Магдалина народилась у Сирії, в містечку Магдали, 
поблизу Капернаума, тому була названа Магдалиною. Про неї часто 
згадується в Євангелії, оскільки вона була найщирішою 
послідовницею Ісуса Христа, який зцілив її, вигнавши з неї сім 
демонів. Вона ходила з Ним, прислуговувала Йому. Разом з іншими 
жінками Магдалина йшла і плакала за Господом, і вона бачила гроба, 
і як покладене тіло Його (Лук. XXIII, 55). Коли Господь був розп'ятий на 
хресті, вона здалеку з глибокою скорботою дивилась на Розп'ятого і 
дивилась, де ховали Його (Марк. XV, 47. Матв. XXVII, 61). 

В день воскресіння Ісуса Христа, до зорі, коли ще було темно, 
Марія Магдалина прийшла до гроба, щоб ароматами і миром 
помазати тіло Господа, але, не знайшовши Його в гробі, сповістила 
про це апостолів Петра й Іоанна і знову повернулась до гроба, де 
гірко плакала. Вона перша почула від ангела Господнього звістку про 
те, що Ісус воскрес (Лук. XXIV, 1—6). В Євангелії оповідається: «Як 

воскрес Він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів» 
(Марк. XV, 9). Побачивши воскреслого Господа, вона радісною звісткою про його воскресіння втішила його 
учнів. Як перша благовісниця воскресіння Христового, визнана св. Церквою Рівноапостольною. Після 
вознесіння Господа на небо Марія Магдалина разом з Божою Матір'ю залишалась з апостолами в Єрусалимі, 
а потім для проповіді віри Христової відвідала багато міст, в тому числі й Рим. Тут, за давніми переказами, з 
словами: «Христос Воскрес!» піднесла червону крашанку імператорові Тиверію і звинуватила перед ним 
Пілата в хресній смерті Спасителя. Після цього християни дарують одне одному крашанки в свято 
Воскресіння Христового. З Риму Марія Магдалина попрямувала в Ефес до Іоанна Богослова і допомагала 
йому проповідувати віру Христову. Там вона й померла. 

В IV ст. отці Церкви Амвросій, Золотоуст, Августин та інші прославляли Рівноапостольну в своїх 
проповідях. В V ст. за царювання грецького імператора Льва І мощі її перенесені із. Ефеса до 
Константинополя. 

 
Тропар свята: За Христом, що для нас від Діви народився, чесна Магдалина Маріє, ти 

послідувала, заповітів і науки його додержуючи. Тому сьогодні, святу твою пам'ять 
шануючи, прощення гріхів за твої молитви одержуємо. 

 
 

До уваги читачів, які бажають допомогти та пожертвувати кошти 
на Свято-Миколаївську  церкву або на видання  газети «Божа Іскра»!  

Ви можете перерахувати пожертвування почтовим переказом  
чи внести в банк  на рахунок Свято-Миколаївської церкви. 

Наш розрахунковий рахунок 260073654 у ВАТ  «Райфайзен Банк Аваль»,  
м. Кіровоград,  МФО 323538,  ідентифікаційний номер 23229484.  

Газета приймає також оголошення та рекламу. 
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