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Святитель Миколай
народився в 280 році в місті
Патарі, що знаходиться в
Малій Азії, в православній
багатій сім'ї, батько Феофан,
мати Нона. Сповідаючи
православну віру, батьки з
раннього дитинства привили
Миколаю віру і любов до
Церкви Христової.

Свої богоугодні справи
Миколай почав після смерті
батьків. Він відвідав
Єрусалим, а також всі місця,
що  пов'язані із земним життям
Спасителя та Божої Матері.

Миколай, повернувшись
на батьківщину, свої
проповідницькі та пастирські
служіння продовжив, будучи
висвяченим у диякона, потім
священика. Згодом, коли
отримав Архієрейський сан,
був поставлений на кафедру
в місто Мір Лікійського краю
де і проповідував Євангеліє.

Наслідуючи свої життєві
чесноти: віру, надію, любов,
Святитель Миколай народові
свою простоту проявляв,
допомагаючи всім тим, хто мав
на те потребу і скільки в нього
було на те можливості.

Під час гоніння на
християн святителя було
заарештовано, та, з часом, за
царювання першого
православного Імператора
Костянтина, Миколая було
звільнено і він продовжував
перебувати на кафедрі.

На першому Вселенському
Соборі, що відбувся у 325 році

СВЯТО
СВЯТИТЕЛЯ
МИКОЛАЯ

в місті Нікеї, в якому Святитель
Миколай приймав участь,
Миколай викрив неправдиве
вчення Арії, за що вдарив його
в обличчя.

Святі отці Вселенського
Собору хотіли позбавити
Миколая Архієрейського
сану, але Богомудрим отцям
було явлення над Святителем,
Спасителя і Богородиці.

У 343 році Святитель
Миколай помер і був
похований в місті Мір, де
проповідував пастві. Але під
час гоніння на православ'я в
1087 році його нетлінні мощі
морем були перенесені в місто
Бар, що знаходиться в
Південній Італії. Пам'ять свята
Перенесення мощей святителя
і чудотворця Миколая, з міста
Мір Лікійських у місто Бар
ми і святкуємо.

Братія і сестри, будемо
молитвенно прохати Святителя
Миколая, нашого духовного
помічника, в силі нашої
християнської віри і досягнення
вищого духовного з'єднання з
Матір'ю Церквою Христовою.

Братію запрошую на
свято Святителя Миколая в
храм села Бірки , що його ім'я
носить і возвеличує.

Отець Володимир
(Сошин),

митрофорний
протоієрей,
настоятель

Свято-Миколаївського
храму.

22 травня всі православні християни
святкують свято, що приурочується пам'яті
"Перенесення мощей святителя і чудотворця
Миколая, з міста Мір Лікійських у місто Бар".

Приспе день светлаго торжества, град
Барский радуется, и с ним вселенная вся
ликовствует песньми и пеньми духовными:
днесь бо священное торжество, в
пренесение честных и многоцелебных
мощей святителя и чудотворца Николая,
якоже солнце незаходимое, возсия
светозарными лучами, разгоняя тьму
искушений же и бед от вопиющих верно:
спасай нас, яко предстатель наш, великий
Николае.

ТРОПАРЬ
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ,

Глас 4
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МАЙБУТНІЙ СВЯТИЙ
ПРАВИВ СЛУЖБУ
БОЖУ ...У БІРКАХ

Травень 2012 року 

22 квітня 2012 року, у Фомину неділю,  у храмі на честь преподобних Антонія і
Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври до лику місцешанованих святих
Київської єпархії УПЦ причислили схиархієпископа Антонія (Абашидзе) (+1942).
Божественну літургію очолив Предстоятель УПЦ митрополит Володимир, повідомив
сайт УПЦ.

Рішення внести схіархієпископа Антонія у святці УПЦ було прийнято на
засіданні Священного Синоду 14 червня 2011 року (журнал № 21). Про це, зокрема,
під час богослужіння нагадав архієпископ Олександр та ознайомив вірян із житієм
святого. Після до храму було винесено іконописне зображення святого Антонія, і
духовенство та віряни вклонилися образу та мощам новопрославленого святого.

З кінця 1937-го до 1941 року владика Антоній (Абашидзе) був єдиним
православним архієреєм в Києві. Відомо, що свого часу схиархієпископа Антонія
було похованого саме в лаврі, де він останні роки свого життя був духовним
керівником лаврських монахів, - за вівтарною стіною Хрестовоздвиженського храму
біля входу в Ближні печери.

Схиархієпископ Антоний (у чернецтві  Димитрій, в миру -
князь Давид Ильич Абашидзе) народився у родинному маєтку
під Тифлісом; належав до грузинського аристократичного
роду: по батькові походив з князів Абашидзе, по материнській
лінії він був у родинних стосунках з княжим родом Багратунів.
Закінчив Тіфліську гімназію.

У 1891 році закінчив Новоросійський університет і
вступив до Київської Духовної Академії.

16 листопада 1891 року був пострижений у мантію з іменем
Димитрій; 21 листопада висвячений у сан ієродиякона.

У 1896 році закінчив Київську Духовну Академію і був
висвячений у сан ієромонаха. З 16 серпня 1896 року викладав
Святе Письмо в Тифліській духовній семінарії.

З 1897 року - інспектор Кутаїської духовної семінарії; з
1898 року - інспектор Тифліській духовної семінарії; з 1900
року - ректор Олександрівської місіонерської духовній семінарії
в сані архімандрита.

23 квітня 1902 року був хіротонізований на єпископа
Алавердського, вікарія Мцхета-Карталінской єпархії.

З 4 листопада 1903 року - єпископ Гурійське-
Мінгрельський; з 16 червня 1905 року - єпископ Балтський,
вікарій Подільської єпархії; з 20 січня 1906 року - єпископ
Туркестанський і Ташкентський; з 25 червня 1912 року -
єпископ Таврійський і Сімферопольський; з 6 травня 1915 року
- архієпископ.

У 1919 році на Соборі в Ставрополі Кавказькому був
обраний членом Тимчасового вищого церковного управління
південного сходу Росії.

З 14 вересня 1921 року перебував на спокої; жив в
Топловському монастирі у Феодосійському повіті.

11 квітня 1923 року був заарештований і висланий з Криму
органами ГПУ і оселився в Китаївській київської пустині Києво-
Печерської Лаври.

ЦІКАВИЙ ФАКТ. З початком Першої світової війни
владика став рядовим священнослужителем Чорноморської
ескадри, за бойові заслуги  був  нагороджений панагією на
Георгіївській стрічці. Тим не менш, в 1915 році в кадетської і
октябрістской пресі проти нього була розв'язана кампанія
по звинуваченню в германофільстві і захисту німецького засилля
в Росії. На захист свого архієрея виступили священнослужителі
єпархії. Прот. Н. Бортовскій (який прийняв згодом мученицьку
кончину) випустив брошуру, в якій довів всю брехливість нападок
з боку "лівих патріотів" на владику Димитрія.

ЦІКАВИЙ ФАКТ. Представляє значний інтерес та
обставина, що тоді в семінарії навчався Йосип Джугашвілі
(майбутній Сталін). У Тбіліському музеї імені В. Леніна
багато років зберігався семінарський журнал за 1898-99
рр. із записом: "Зроблено було догану. Посаджений в карцер
за розпорядженням о. Ректора на 5 годин". Мова - про
Йосипа Джугашвілі. Запис скріплена підписом "І. Д." -
ієромонаха Димитрія Абашидзе, на той момент другого
за посадою людини в семінарії - інспектора.

ЦІКАВИЙ ФАКТ.  У 1915 році здійснив божественну
літургію в Свято-Миколаївському храмі села Бірок.
Деталі перебування майбутнього святого в Бірках
невідомі, але ведеться їх пошук.

ЦІКАВИЙ ФАКТ. Про життя Абашидзе в Києві існують
уривчасті відомості. Всі вони яскраві. Ось частина з них. У
житії преп. Алексія Голосіївського (Володимир Іванович
Шепелев; 1840-1917) - старця-духівника Києво-Печерської Лаври
- ми знаходимо розповідь парафіянки Євдокії Сергіївни: "В 1925-
му, через 8 років після поховання о. Алексія, наміснику Лаври
Архієпископу Димитрію (Абашидзе) уві сні з'явився о. Алексій і
просив перепоховати його в інше місце, бо він плаває у воді... "
Сон повторювався ще двічі. "Архієпископ, бачачи, що це
промисел Божий, і знаючи о. Алексія ще в живих, зважився йти
до влади цивільним... Влада здивувала рішучість архієпископа.
Звичайно, для них сновидіння не були причиною перепоховання,
і було відмовлено. Але тут відразу влада передумала і вирішила
так: добре, дозволяємо, тільки з умовою, якщо виявиться
неправда, тут же все призвідники будуть заарештовані і віддані
до суду... Владика взяв на себе відповідальність, сподіваючись на
милість Божу і молитви о. Алексія... Відслужили всеношну, а
вранці Божественну Літургію, після літургії - панахиду по о.
Алексію. І ось наближається момент Божого дива. До місця
прибуло багато цивільних представників влади, озброєних
солдатів. Початок зробив сам Владика. Він взяв лопату і
очистив горбик над могилою, потім дав лопату солдатам,
вони почали копати в глибину. Не встигли прокопати на глибину
лопати, як усі провалились у воду!" Труна буквально спливла на
поверхню. "Страх вразив цивільну владу. Всі вони розбіглися.
Владика з християнами раділи... "

У 1928 році був пострижений у велику схиму з ім'ям
Антоній - на честь Антонія Печерського.

У 1933 році був заарештований і засуджений до 5 років
ув'язнення умовно; жив на приватній квартирі на Козловської
вулиці, поблизу Києво-Печерської Лаври.

Здійснював таємні служби та висвячення; шанувався
духовним главою київської групи катакомбної церкви. За
деякими відомостями, був організатором Грузинської
катакомбної церкви і був її першоієрархом з 1926 року до
смерті.

У 1937 році здійснив таємне відспівування екзарха України
митрополита Київського Костянтина (Дьякова), закатованого
у в'язниці.

Після відкриття Лаври 27 вересня 1941 року, переселився
туди, зайнявши будинок колишнього блюстителя Ближніх печер,
де для нього був відновлений невеликий храм.

Помер у грудні 1942 року (за іншими даними 1943 або
1944).

Публікацію з використанням Інтернет-видань підготував краєзнавець
Василь БІЛОШАПКА. Оригінал фото схиархієпископа Антонія був
наданий редакції «Божої Іскри» одним із послушників Свято-Успенського
чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври. За словами послушника,
знімок, опублікований нами, зроблений у 1943 році, на Великдень.
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НАШІ
СУЧАСНИКИ

АНАТОЛІЙ
КРИМСЬКИЙ

Поет, прозаїк, лікар
Анатолій Анатолійович
Кримський народився 7 серпня
1938 року в селі Триліси. Він
закінчив Харківський медичний
інститут. Працював лікарем
швидкої допомоги у містах
Харкові та Кіровограді,
головним  лікарем дільничної
амбулаторії в селі  Триліси.

Поезії і прозу пише з
юнацьких літ. Автор поетичних
збірок "Перша краплина" (1976
р.), "Погляд крізь відстань"
(1993 р.), "Вічний водограй"
(1993 р.), збірки поезії, прози і
драматургії "Недогризки душ"
(2000 р.), "Не всі рани гояться"
(2002 р.), книги літературних
пародій "Поет на груші" (разом
з С. Колесниковим, 1995 р.),
повісті "Борис - ім'я
Християнське" (2004 р.). Вірші
надруковані у посібнику з
літератури рідного краю "Із
цілющих джерел рідного краю"
(1999 р.), вірші та проза в
альманасі "Вічна любов" (2010
р.). Вірші перекладені
англійською та російською
мовами. Понад 20 віршів,
покладених на музику
композиторами К. Шутенком і
П. Лойтрою, стали піснями.

Член  Національної спілки
письменників України,
Конгресу літераторів України
та редколегії газети
"Література та життя" (Київ),
М і ж н а р о д н о г о
с п і в т о в а р и с т в а
письменницьких спілок,
Міжрегіональної спілки
письменників України,
Кіровоградського обласного
літературного об'єднання
"Степ", художній керівник
Олександрівського районного
літературно-мистецького
об'єднання "Крила".

Нагороджений знаком
«За заслуги перед районом»
- вищою нагородою
Олександрівщини.

Чимало творів Анатолія
Кримського  торкаються
теми духовності.

Прости – молитися не вмію –
Не вчили в школах, не вчили в книгах…
Ховали душі в холодний морок. У безнадію.
Хрестили потайки в ранкових хатах
Маленьких діток батьки з кумами.
Диявол спав. Мовчали грати. Ридали храми.
Ридали храми в досвітніх далях
Та твердо знали,
Що прийдуть весни, що криги скреснуть
Що на Йордані.
І я повірив, пізнав Надію
Ніхто не змусив.
І хоч молитись як слід не вмію –
Дарма – навчуся!
«Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться ім’я твоє…..

Прости, Господи!

                         ***
Прийти до храму може кожен,
Як світ ранковий задрижить.
Впустить до серця Слово Боже
І далі з ним на світі жить.

Прийти неквапно і без пристрасті,
Благополучної пори,
Щоб душу спраглу і розхристану
Піднять кудись аж на хори.

А в дім вернутись з духом ладану
До ароматного тепла,
І крилами святого янгола
Укрить дитя своє від зла.

Єдину молитву учила набожна,
Учила нас мама.
Та хтось обізвався - молитися можна
Й своїми словами.
Сплюндровані храми уже повернули
Хрести на дзвіниці:
Давайте молиться!
І я починаю, в душі від найшовши
Небесну поляну:
Прости мені, Боже, за те, що належно
Батьків не доглянув,
Що вдячним не був я свідомо,
А чи підсвідомо…
Скупавшись в бразі, в хулі та образі
Вертався до дому.
Прости мені, Боже, -
В низькому поклоні
Схилюся доземно.
І буду молитись, лягти щоб прощенним
В проплакану землю.

Молитва

                      ***
"Коли до горя, тоді й до Бога!....
Хіба так треба?
Прийдіть до Нього, коли зірниця -
На схилі неба.
Прийдіть до нього в добрі і мирі.
Не полініться,
Прийдіть воскреслі  в життєвім вирі
І поклоніться!
Нехай погляне і порадіє
Разом із вами
На скреслі ріки, на чисті води,
Високі храми.
Нехай приходить на тиху сповідь
Старе й мале ще -
В Різдвяні ночі, і на Великдень,
Й на Водохреще.
Нехай приносить думки правдиві,
Думки прозорі
На синє небо,
     На тихі води,
            На ясні зорі.

Хтось фарисейськи так усміхнеться, -
Минула юність, життя минеться.
А хтось в дорозі зупинить грізно:
Молитись Богу уже запізно!
Хтось в синю тучу, в громи запнеться -
Усе минеться!
Та чути трубно і урочисто:
Не вірте, люди, бо то нечистий!
Не вірте, люди, бо то облуда, -
І завтра сонце світити буде.
І завтра будемо рать і сіять -
Сказав Месія.
І раптом хмари упали долу, -
Воскресли юні і сивочолі,
Воскресли духом, воскресли тілом!
Від Бога з неба дощі летіли
Щоб змити скверну і лжу, і зраду -
Во ім'я Бога і бога ради!

                   Анатолій КРИМСЬКИЙ.

Не вір нечистому

                 ***
Стомився місяць молодий.
Світання в шибку бризкає.
А Янгол, білий і святий,
Схилився над колискою.

Мале дитя - безгрішна суть.
Усмішечка спросоння…
Ці крила захист принесуть
Тобі, маленька доне.

І в пелюшковому теплі,
І в зрілій круговерті,
Змалюй на білому крилі
Свої стежки уперті.

І ними йди, та не спіткнись,
Рамена опустивши.
Назустріч долі посміхнись,
Чоло перехрестивши.

А як колиска забринить
В твоїй дорослій хаті
Той Янгол буде вже хранить
Тебе у немовляті.

                                 Ірина КРИМСЬКА.

ПОЕТИЧНІ
РЯДКИ
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СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХРАМ
ЦІКАВИЙ ДЛЯ ТУРИСТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ
20 квітня 2012 року відділ

культури і туризму
О л е к с а н д р і в с ь к о ї
р а й д е р ж ад м і н і с т р ац і ї
презентував туристичний
маршрут "Історичними

стежками Олександрівщини",
що охоплює цікаві об'єкти в
Олександрівці, Бірках та
Розумівці. А презентували
туристичний маршрут для
представників управління

культури і туризму
облдержадміністрації та
к і р о в о г р а д с ь к и х
телевізійників.

У Бірки маршрут проліг
не випадково, адже село - один

з найдавніших
населених пунктів
Олександрівщини.
Воно пов'язане з
іменем гетьмана
Б о г д а н а
Хмельницького. У
Бірках знаходиться
п а м ' я т к а
а р х і т е к т у р и
місцевого значення
С в я т о -
М и к о л а ї в с ь к а
церква.

З дерев'яним
храмом та його
історією гостей
п о з н а й о м и в
н а с т о я т е л ь ,

митрофорний протоієрей
Володимир (Сошин).
Кіровоградцям дозволили
навіть піднятись на дзвіницю
церкви, де збереглись і кличуть
до Бога дзвони ХVІІІ століття.

Про враження, що
отримані на нашій землі,
кіровоградські телевізійники
створять кілька телепрограм.
Одну з них вже показав канал
"Кіровоград". У передачі
чільна увага приділена
С вя то-М иколаївському
храму.

На думку гостей з
обласного центру, Свято-
Миколаївський храм дуже
цікавий для всіх туристів нашої
Кіровоградщини. Вони
радитимуть друзям, знайомим,
туристичним операторам
обов'язково побувати в Бірках.

Василь БІЛОШАПКА.

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


