
Світлина
Василя
Білошапки.

Господь... воскрес із мертвих (Мф. 28, 6-7).

Христос воскресе! Воістину воскресе!

Ці священні, безмежно радісні пасхальні дні немає нічого
приємнішого для християнина, як знов і знов чути велику
ангельську вістку про Воскресення Господа нашого і Спасителя
Ісуса Христа.

«Бог створив людину для нетління і вчинив її образом вічного
буття Свого, але через заздрість диявола людина впала в гріх, і гріх
увійшов у світ, і через гріх – смерть» (Прем. 2, 23-24; Рим. 5, 12).

Але людинолюбний Господь дав обіцяння про спасення, і в
Христі Ісусі був покладений початок новому творенню,
визволеному від влади смерті. Для того й прийшов на землю
Втілений Син Божий, щоб Своєю смертю позбавити сили того,
хто має владу смерті» (Євр. 2, 14).

Відкуплення світу вчинене Хресною смертю Господа Ісуса
Христа. У смерті прийняв Він на Себе гріхи всього людства. Як
у давньому Адамі всі згрішили й умерли, так у новому Адамі –
Ісусі Христі всі встають у нетлінні до життя вічного (1 Кор. 15,
22, 42, 53—54).

Подолавши смерть, Христос створює Собі народ святий (1
Пет. 2, 9; Тит. 2, 14), покликаний здійснювати Царство Боже. Це
здійснювання ми бачимо в безперервному духовному
вдосконалюванні, коли погоджуємо життя своє і ближніх з вищим
моральним законом.

Примирені з Богом смертю Сина Його та оправдані Його
кров’ю (Рим. 5, 9), ми вже і тепер стаємо учасниками нового
життя через святі Таїнства Церкви. Це благодатне джерело живить
нашу впевненість у тому, що настане момент, коли радісно й
вільно людство відмовиться від зла в ім’я торжества добра, миру
й справедливості. «Оце перемога, що перемагає  світ,   віра наша»
(1 Ін. 5, 4). Амінь.

Христос воскресе! Воістину воскресе!

Отець Володимир (Сошин),
митрофорний протоієрей,

настоятель Свято-Миколаївського храму.
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Наталія Купчинська
народилася 3 травня 1955 року
в мальовничому селі
Китайгороді.

Ще будучи в молодших
класах і проживаючи в селі з
мамою, братом та сестрами
Наталія, почала писати
невеличкі вірші та розповіді про
оточуючий світ. Хоч був він не
дуже привітний і щедрий до
сиріт. Дитинство було дійсно
босоногим, бо мати лишилася
рано вдовою з чотирма
маленькими дітьми. Зате
радував око квітучий і

НАШІ
СУЧАСНИКИ

НАТАЛІЯ КУПЧИНСЬКА
безкрайній степ, який буяв
різнотрав’ям, переливався і
перегукувався гомоном і співом
птахів. Та ще ліс, що загадково
шумів могутніми дубами,
звеселяв душу і зір першими
пролісками та рястом весною та
золотистими кисличками,
запашними грибами та терпкими
ягодами терну восени. Ці перші,
ще дитячі враження запали в її
душу на все життя, лягли на
папір поетичними та прозовими
рядками.

З трепетною ніжністю і
вдячністю завжди згадує свою
стареньку матінку, яка все
життя присвятила дітям.

Добрим словом і з повагою
відзивається про вчителів та
наставників, шанує літніх людей
та молодь.

За фахом Наталія
Купчинська – бібліотекар.
Довгий час працювала в
Олександрівській районній
бібліотеці для дорослих, а нині –
бібліотекар Олександрівської
філії Кіровоградського
професійного ліцею побутового
обслуговування населення.

Наталія Купчинська –
авторка поетичних збірок
«Осінній зорепад» (1993 р.),
«Весь світ в тобі люблю» (1998
р.), “Щастя мені до лиця” (2003

р.). Її вірші, що кличуть душу
до високих почуттів,
друкувались у колективних
збірках, періодичних виданнях.



21 березня відбулася зустріч Віктора Януковича з
главами та представниками традиційних християнських
конфесій і релігійних організацій. Глава Держави
звернувся до учасників зустрічі із вступним словом і
запросив представників Всеукраїнської ради Церков і
релігійних організацій долучитися до розгляду Проекту
Концепції гуманітарного розвитку України на період до
2020 р., висловивши переконання, що належне місце у
Концепції має бути відведено духовному розвитку
України.

Від Української Православної Церкви участь у
зустрічі взяв Керуючий справами УПЦ архієпископ
Білоцерківський і Богуславський Митрофан, який
оголосив Звернення Блаженнішого Митрополита
Володимира до Президента України:

"Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Від імені Української Православної Церкви дозвольте

щиро привітати Вас із Великим постом, а також скласти щиру
подяку як Главі Держави за постійну увагу до питань
релігійного життя нашого народу.

Ми високо цінуємо рівень взаємовідносин, які за останній
час склалися між Церквою та Державою у нашій країні і
готові до подальшого плідного їх розвитку.

Із вдячністю Богові слід зазначити, що на сьогодні між
представниками різних віросповідань, не зважаючи на наші
відмінності, існує взаєморозуміння, толерантність, що сприяє
утвердженню міжконфесійної злагоди та миру. Всіх нас
об'єднує усвідомлення необхідності всім наявним у наших
конфесіях духовним потенціалом служити благу українського
народу та процвітанню нашої Держави.

Ми молимося про те, щоб милосердний Господь
благословив Україну миром, добробутом, дарував нам усім
духовну втіху, добре серце і наснагу для нових добрих справ.

Але сучасні умови життя постійно нагадують нам,
віруючим людям, що Держава і народ будуть тільки тоді
щасливо жити, коли ми подолаємо жорстокість і насильство,
пияцтво і наркоманію, розпусту і вседозволеність, коли життя
і діяльність усіх членів нашого суспільства будуть
ґрунтуватись на високих духовно-моральних цінностях.

Нехай сьогоднішня зустріч членів Всеукраїнської ради
Церков і релігійних організацій з Президентом України стане
реальним дієвим вкладом у розв'язання важливих питань
релігійного життя в Україні.

Щиро бажаємо Вам, вельмишановний Вікторе
Федоровичу, Божої допомоги, кріпості духовних і тілесних
сил у Ваших трудах на посаді Президента нашої Держави".
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ПРЕЗИДЕНТ ЗУСТРІВСЯ
З ПРЕДСТАВНИКАМИ

ЦЕРКОВ

У 2012 році Вхід Господній в Єрусалим (Вербна
неділя) відзначається 8 квітня. Цього дня, згідно з
Євангелієм, Ісус Христос на молодому ослі в'їхав у ворота
Єрусалиму. Його захоплено зустрічав народ - вітав
пальмовими гілками. Люди стелили свій одяг і пальмові
гілки на дорозі під ноги осла і співали хвалебну пісню:
"Осанна (спасіння) Сину Давидовому! Благословен
грядущий в ім'я Господнє!"

Свято входу Господнього
в Єрусалим християнська
церква ввела в IV столітті, а
на Русь воно прийшов в X
столітті і почало називатися
Вербною Неділею, оскільки
верба тут відігравала таку
саму роль, як і пальма,
пальмові гілки. Верба
освячувалася й освячується
зараз у церкві святою водою.

Приготування вербних
гілок в містах було особливим
обрядом. Напередодні
Вербної Неділі в старовину
росіяни (від царя до
простолюдина) вирушали
ламати вербу на береги,
поблизу річок, що
протікають. У Москві,
наприклад, - у Китай-городі й
на березі Неглінки.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ

Гілочки верби цього дня
освячують у церкві. Вербі
приписувалася магічна сила,
яка сприяла родючості й
майбутньому врожаю.
Вважалося також, що верба
має здатність наділяти
здоров'ям та статевою
енергією людей і худобу,
оберігати від захворювань і
звільняти від нечистої сили.

На Русі було заведено
зберігати освячену вербу
вдома цілий-рік - у красному
куті, за іконами.

Її гілочки прикріплювали
також в сараях, хлівах. Перед
першим вигоном худоби в
поле ці гілочки згодовували
тваринам.

Вербі приписувалася
також сила охороняти
будинок від пожежі, ниви від
граду* зупиняти бурю,
розпізнавати чаклунів та
відьом, виявляти скарби. Під
час грози освячену вербу
ставили на підвіконня -
вірили, що це врятує будинок
від влучання блискавки.

Благочестива традиція
освячення верб здійснюється

ТРАДИЦІЇ
ТА ОБРЯДИ
НА ВЕРБНУ

НЕДІЛЮ

на святковому всенощному
бдінні. Після читання
Євангелія священик
зве'ршує кадіння верб, читає
молитву і окроплює гілки
святою водою.

При освяченні верб
читається молитва:
"Освячуються верби ці,
Благодаттю Всесвя-того
Духа і скропленням води ся
священні, в ім'я Отця і
Сина і Святого Духа.
Амінь!"

Свято Входу Господня в
Єрусалим (Тиждень Ваїй,
Квітконосний Тижденьдень,
Вербна неділя) - одне з 12-ти
головних свят Православної
церкви. Святкування Вербної
Неділі проводиться за
тиждень до Пасхи. У цьому
богослужінні згадуються
євангельські події урочистого
входу Господа нашого Ісуса
Христа в Єрусалим
напередодні хресних
страждань.

ВХІД ГОСПОДНІЙ
У ЄРУСАЛИМ

Загальне воскресіння,
перш Твоєї пристрасті
запевняючи, з мертвих
воздвигл єси Лазаря Христе
Боже. Тому і ми яко отроки
перемоги знамення носящі, до
Тебе, переможця смерті
вигукуємо: Осанна в вишніх,
благословен хто йде в ім'я
Господнє.

ТРОПАР СВЯТА
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1.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Радість з неба нам являє.
Пасха красна днесь вітає.
Радуйтеся щиро нині,
Бог дав щастя всій родині.
Бог дав радість нам з небес,
Христос Воскрес!

2.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Земленька зі сну збудилась,
В трави, квіти замаїлась.
Звір і пташка веселиться,
Миром Божий світ краситься,
Людям мир дав Бог з небес.
Христос Воскрес!

3.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Мир нам Сам Господь приносить,
Мир нам небо днесь голосить.
Мир той Божий днесь вітаймо,
Ласку Божу прославляймо.
Чудо Боже із чудес.
Христос Воскрес!

ВЕЛИКОДНІ ПІСНІ

Х Р И С Т О С
В О С К Р Е С

 

4.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Ученики мир співають,
Страх і смуток забувають.
Слово Боже всім голосить
І спасіння їм приносить,
А спасіння йде з небес.
Христос Воскрес!

5.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
В Правді Божій просвітімся,
В Правді Божій веселімся.
Щезла страшна вже неволя,
Засвітила краща доля.
Доля Божая з небес.
Христос Воскрес!

6.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Радуйтеся, Божі люди,
Хай між нами згода буде.
Хай любов розквітне Божа.
Чиста, мила, як цвіт-рожа,
Бо любов прийшла з небес.
Христос Воскрес!
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Зроби ксерокопію і розмалюй яйце, використовуючи
нижчеподану табличку:

1 - блакитний
2 - рожевий
3 - жовтогарячий
4 - коричневий
5 - зелений
6 - жовтий
7 - сірий
8 - фіолетовий
9 - світло-коричневий.

Виріж малюнок і зі зворотного боку напиши
поздоровлення з Великоднем. Подаруй близьким.

ПАСХАЛЬНЕ ЯЙЦЕ
(Розмальовка)

ПРЕЛЮДІЯ
ДО ВЕЛИКОДНЯ

Диптих
                     І

До молитви Вечірньої
Дзвони враз розкотились,
І на покуті чільному
Образи засвітились.
Відгукнулося небо,
Зосередились лиця,
І молитва воскресла
Там, де свічка й Божниця.
Тихий спокій у душах -
Як господар у хаті,
Як прелюдія суща
Великодньому святу.

               ІІ
Зранковіло. Пора, пора!
Змінив прелюдію Хорал.
Від піль і храмів - до Небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Коли сіяють небеса -
Надія в душах воскреса,
Що буде хліб,
І буде сіль,
І короваї до весіль,
І в мирі й щасті - люд увесь, -
Христос воскрес!

              ***

Христос воскрес! Росою вмита
Земля взиває до Небес.
Як небеса, душа відкрита - Христос воскрес!
Христос воскрес!
Розчинить нам господар двері.
Дорослим людям і малим.
Гуртом молилися ми в церкві
І сядем дружно за столи.
І зазвучить душа хоралом,
І заспіва народ увесь.
Щоб небеса не сумували:
Христос воскрес, Христос воскрес!

Анатолій КРИМСЬКИЙ.

Просимо помолитися за здоров’я  болящого Едуарда і
Тетяни со чадами, отроковиці Марії.


