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Блаженніший Митрополит Київський
і всієї України, Предстоятель Української

Православної Церкви Онуфрій
(Орест Володимирович Березовський)

Митрополит Київський
і всієї України Онуфрій
(Орест Володимирович
Березовський) наро-
дився 5 листопада 1944
року в селі Коритне
Вашковецького, нині
Вижницького, району
Чернівецької області в
родині священика.

У 1961 році закінчив
середню школу. Про-
тягом 1962-1964 років
навчався в Черні-
вецькому технічному
училищі, потім працював
у будівельних органі-
заціях Чернівців.

У 1966 році вступив на
з а г а л ь н о т е х н і ч н и й
факультет Чернівець-
кого університету.

1969 року після
третього курсу універ-
ситету був зарахований
на другий курс Мос-
ковської духовної
семінарії, яку закінчив у
1972 році.

18 березня 1971 року
прийняв чернечий пост-
риг. 20 червня того ж
року монаха Онуфрія
висвятили в сан
ієродиякона, а 29 травня
1972 року - в сан
ієромонаха.

У 1980 році був возве-дений у сан
ігумена.

28 серпня 1984 року
призначений настоятелем Спасо-
Преображенського храму Афонсь-
кого представництва в селі Лукино
(станція "Передєлкіно" Москов-
ської області). З 28 червня 1985

року - благочинний Московської
Троїце-Сергієвої Лаври.

На Різдво 1986 року возведений
у сан архімандрита.

У 1988 році закінчив МДА з
вченим ступенем кандидата
богослов'я.

З 1988 року - намісник Свято-
Успенської Почаївської Лаври,

прослужив до листопада
1990 року.

9 грудня 1990 року
хіротонісаний в єпископа
Чернівецького і Буковинсь-
кого.

1994 року возведений у
сан архієпископа, 2000-го
- в сан митрополита.

Рішенням Священного
Синоду УПЦ від 24 лютого
2014 року (Журнал № 1)
обраний Місцеблюс-
тителем Київської митро-
поличої кафедри.

Рішенням Собору єпис-
копів УПЦ від 13 серпня
2014 року обраний Пред-
стоятелем Української
Православної Церкви.

Інтронізація Блажен-
нішого Митрополита
Київського і всієї України
Онуфрія відбулася на
соборній площі перед
Успенським собором
Києво-Печерської Лаври,
17 серпня 2014 року.

16 вересня 2014 року,
рішенням Священного
Синоду УПЦ (журнал №
39), у зв'язку з обранням
митрополита Чернівець-
кого і Буковинського Ону-
фрія Митрополитом Київ-
ським і всієї України, його

було звільнено посади голови
Церковного Суду Української
Православної Церкви.

Сайт
"Українська

православна
церква".
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ІНТРОНІЗАЦІЯ БЛАЖЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА
КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ОНУФРІЯ

Вранці на площі перед
Успенським собором було звер-
шено Божественну літургію з
урочистим чином Інтронізації
Блаженнішого Митрополита
Онуфрія.

На святковій літургії митрополита
Онуфрія вперше поминали як
Блаженнішого.  Блаженніший
Онуфрій став 122-м митрополитом
Київським.

Під час інтронізації митрополиту
Онуфрію передали одне з
найкращих богослужбових обла-
чень покійного Блаженнішого
митрополита Володимира. Бла-
женніший Онуфрій служив в
архієрейському облаченні свого
попередника.

На інтронізацію прибули
представники Помісних Православ-
них Церков. Зокрема, новому
Предстоятелю УПЦ співслужили
представник Патріарха Кирила
митрополит Волоколамський
Іларіон, представники Помісних
Церков: Константинопольської -
митрополит Гальський Еммануїл,
Олександрійської - митрополит
Кірінський Афанасій,
Єрусалимської - митрополит
Вострський Тимофій, Грузинської -
митрополит Некреський Сергій та
митрополит Потійський и Хобський
Григол, Сербської - єпископ
Моравічський Антоній, Румунської -
митрополит Тирговиштський
Нифонт, Болгар-ської - єпископ
Русенський Наум, Еладської -
єпископ Христи-янупольський
Прокопій, Польської - архієпископ
Люблінський і Холмський Авель,
Чеських земель і Словаччини -
архімандрит Серафим
(Шемятовський). Право-славної
Церкви Америки і Канади - єпископ
Нью-Йоркський Михаїл та єпископ
Квебекський Іриней, Руської
Православної Церкви Закордоном
- архієпископ Берлін-ський Марк. А
також єпископат та духовенство
Української Право-славної Церкви.

Два найстарші архієреї
Української Православної Церкви -
митрополити Одеський і Ізмаїль-
ський Агафангел та Сімферополь-
ський і Кримський Лазар - під
возглас "Аксіос!" (достойний!) тричі
урочисто звели  владику Онуфрія на
Митрополичий трон на горньому
місці.

Митрополит Одеський і
Ізмаїльський Агафангел зачитав
вітальне слово до Предстоятеля і
передав митрополиту Онуфрію
жезл Блаженнішого Митрополита
Володимира.

Вітальну адресу від Святішого
Патріарха Московського і всієї Русі
Кирила виголосив митрополит
Волоколамський Іларіон. Керуючий
справами УПЦ митрополит Борис-
пільський і Броварський Антоній
зачитав вітальні листи на ім'я
Блаженнішого митрополита Онуф-

У Свято-Успенській
Києво-Печерській лаврі

17 серпня 2014 року
відбулася інтронізація

Блаженнішого митрополита
Київського і всієї України

Онуфрія.

рія від Президента України Петра
Порошенка та мера Києва Віталія
Кличка. Предстоятелі Помісних
Православних Церков зачитали
привітання та передали новооб-
раному Блаженнішому свої
подарунки.

Представники влади та чисельні
віряни привітали новообраного

Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України

Онуфрій.

Найстарші ієрархи УПЦ зводять
обраного Предстоятеля на

Престол Київських Митрополитів.

Предстоятеля Української Право-
славної Церкви та отримали
благословення його Блаженства.

Насамкінець,  Предстоятель
Української Православної Церкви
звернувся до всіх присутніх з
першим архіпастирським словом.

«Понад 40 років тому я приніс
Небесному Владиці чернечі
обітниці. Одна з яких - це зречення
своєї волі перед всесвятою волею
Божою. Тому обрання мене
Митрополитом Київським і всієї
України сприймаю не як пошану і
честь, а як відповідальний послух
Матері-Церкві, за який мушу дати
відповідь на страшному Божому
суді», - сказав Блаженніший
Митрополит Онуфрій.

Після інтонізації.
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Предстоятель Української Православної Церкви,
Блаженніший Митрополит Київський і всієї

України Онуфрій з архіпастирським візитом
відвідав Кіровоградську єпархію

20 вересня 2014 року,
напередодні свята Різдва
Божої Матері, Предсто-
ятель Української Пра-
вославної Церкви Бла-
женніший Митрополит
Київський і всієї України
Онуфрій з архіпас-
тирським візитом від-
відав Кіровоградську
єпархію і очолив
Всенічне бдіння в
Кафедральному соборі
Різдва Божої Матері м.
Кіровограда з нагоди
престольного свята.
Його Блаженству спів-
служили: Високопрео-
священніший митропо-
лит Бориспільський і
Броварський Антоній -
керуючий справами
УПЦ, Високопрео-
священніший Пантелеі-
мон, архієпископ Івано-
Франківський і Коломийський, Високо-
преосвященніший Іоасаф, архієпископ
Кіровоградський і Новомиргородський,
Преосвященніший Боголеп, єпископ
Олександрійський і Світловодський і
духовенство міста Кіровограда.

Під час полієлея, керуючий Кірово-
градською єпархією архієпископ
Кіровоградський і Новомиргородський
Іоасаф звернувся до Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї України
Онуфрія з вітальним словом.

Після закінчення богослужіння
Блаженніший Митрополит Онуфрій
преподав святительське благословення
всім учасникам спільної молитви.

* * *

21 вересня, в день Різдва Божої Матері,
Предстоятель Української Православної
Церкви Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Онуфрій
звершив освячення Благовіщенського
храму в місті Кіровограді. Після чину
освячення Блаженніший Митрополит
Онуфрій очолив у храмі першу
Божественну літургію. Його Блаженству
співслужили: Високопреосвященніший
митрополит Бориспільський і
Броварський Антоній - керуючий
справами УПЦ, Високопреосвященніший
Єфрем архієпископ Криворізький і
Нікопольський, Високопреосвященніший
Пантелеімон архієпископ Івано-
Франківський і Коломийський, Високо-
преосвященніший Іоасаф архієпископ
Кіровоградський і Новомиргородський,
а також клірики храму та Кафедрального
собору Різдва Пресвятої Богородиці.

Після читання Євангелія Блаженніший
Митрополит Онуфрій виголосив
проповідь на тему свята, в якій розповів
про історичний контекст і богослов-
ському зміст події Народження Божої
Матері.

Після закінчення Богослужіння
Високопреосвященніший архієпископ
Іоасаф звернувся до учасників бого-

служіння. Блаженніший Митрополит
Онуфрій в своєму відповідному слові
наголосив: "Спаси Господи, Владика
Іоасаф за добрі слова, сказані в мою
адресу. Ще раз вітаю всіх вас зі святом
Різдва Пресвятої Богородиці, яка є
вищою за небесних небожителів, тому
що оспівується Церквою як "Честнейшая
Херувим, и славнейшая без сравнения
Серафим". Вона рідна для кожної
людини, найближча Помічниця в наших
життєвих турботах і випробуваннях.

 Хочу подякувати дорогому Євгенію
Степановичу, його дружині та всій його
родині за побудову такого величного
храму. Якщо відноситись духовно
правильно до свого життя, то в ньому
ми нічого свого не маємо. Згідно притчі
Христа про таланти, ми є лише
управителями в домі Божому. Кожен
може по-своєму розпоряджатися
майном свого Господаря - Бога. Так ось
Євгеній Степанович, як мудрий
домоправитель, потурбувався про те,
щоб правильно розпорядитись
талантами, даними від Бога. Він звів дім
своєму Господарю і Богу - Отцю
Небесному. Приємно, що в Кіровограді є
такі люди, адже це є свідченням
духовного розвитку міста і регіону. Ще
раз дякую Євгенію Степановичу за
зведення такого величного і прекрасного
храму, побудованого із смаком людини,
яка має гармонійне поєднання духовних і
фізичних талантів у своїй особистості.

 Ви спорудили місце, куди люди будуть
приходити для спілкування з Богом, для
роздумів про свою безсмертну душу та
для підготовки до вічності. Скільки часу
в цьому храмі буде звершуватися
богослужіння, стільки й підноси-
тиметься молитва за будівничих.
Пройдуть десятиліття, століття, і
навіть якщо жителі забудуть Ваше ім'я,
проте за Вас як будівничого завжди, на
кожній службі, будуть молитися віруючі.
Те, що Ви зробили, вже записано в книзі
Вічного Життя. Нехай Бог благословить
всіх тих, хто допомагав Вам у

будівництві, виконував
Ваші вказівки, молитов-
но та фінансово
підтримував.

 В пам'ять про
сьогоднішній день хочу
піднести в дар для
Б л а г о в і щ е нс ь к о г о
храму святу ікону
"Покрови Божої Мате-
рі" як символ опіки та
заступництва Пресвя-
тої Богородиці у нашо-
му житті, оскільки
Пречиста є найбільшою
молитвеницею перед
Богом за людський рід".

Потім Блаженніший
Митрополит Онуфрій
нагородив Є.  С. Бахмача
орденом Української
Православної Церкви
Св. Ап. Андрія Перво-
званного. Також були
удостоєні нагород всі ті,

хто мав безпосереднє відношення до
будівництва Благовіщенського храму.

На завершення Бахмач Євген
Степанович подякував Блаженнішому
Предстоятеля.

* * *

Його Блаженство Блаженніший
Митрополит Київський і всієї України
Онуфрій, в рамках архіпастирського
візиту в Кіровоградську єпархію
відвідав Свято-Успенський храм нашого
міста. Предстоятель Української
Православної Церкви зустрівся з
ктитором храму Андрієм Павловичем
Райковичем. В ході спілкування Андрій
Павлович розповів про історію
спорудження храму, про нинішню
стадію будівництва та попросив
первосвятительських молитов, аби вже
в скорому часі освятити цей храм. В
свою чергу, Блаженніший владика
Онуфрій підніс свої молитви до
Милосердного Господа та Божої
Матері з проханням про перебування
Божої благодаті на всіх тих людях, які
мають відношення до зведення храму,
щоб і на цьому місці вже через короткий
проміжок часу прославлялося ім'я
Господнє. На завершення бесіди Андрій
Павлович та всі присутні отримали з
побажаннями доброго здоров'я, миру
та злагоди благословення Митрополита
Онуфрія.

Приїзд Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого
Митрополита Онуфрія в Кіровоград
став колосальним імпульсом для
подальшого відродження духовності
нашого регіону і запам'ятається як день
загального тріумфу та соборної
молитви.

(Офіційний
інформаційний портал

Кіровоградської єпархії
УПЦ).
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Просимо читачів газети
помолитись про здравіє рабів
Божих Ксенії, Анатолія, Віктора,
Людмили, Ольги, Миколая,
отроковиці Вікторії, благодій-
ників Едуарда і Тетяни.

НАДІЙНІ
ПОМІЧНИКИ

Жоден храм не може обійтись без
добровільних помічників, своє-
рідного активу. Це справжня опора
настоятеля. Багато таких людей і у
Свято-Миколаївській церкві. Надія
Ткаченко, Ганна Єрух, Лідія Ярова,
Ганна Зеленько, Любов Федоренко,
Валентина Брайко, Тетяна
Князьєва, Ольга Петренко, Ніна

ЗАВІТАЙТЕ
НА САЙТ

НАШОГО ХРАМУ

Просимо читачів газети
помолитись за упокой душі рабів
Божих Анастасії, Михайла,
Семена, Алли.

Про Свято-Миколаївську церкву
тепер можна дізнатись і в Інтнрнеті.
Почав працювати сайт храму. Його
адреса: http://bozha-iskra.at.ua

На сторінках сайту розміщено
молитви, інформацію про історію храму,
відомості про його настоятеля,
церковний календар, фотогалерею та
відеоматеріали про діяльність Свято-
Миколаївської церкви, контактні
відомості та інша корисна інформація.
Читачі газети можуть скачати попередні
номери «Божої Іскри», завітавши на сайт.

На момент підписання номеру до
друку на сайті побувало 447
відвідувачів, які проглянули майже 1400
сторінок.  Сайт  відвідали  гості з України,
Ісландії, Російської Федерації, Сербії,
Німеччини, Франції, Італії, США,
Індонезії, Кореї, Малайзії, Таїланду, Кенії
та Китаю.

Колісник, Оксана Жадан, Лариса
Курганська,  Валентина Почтаренко
саме такі люди. Вони збирають по
селу допомогу на храм, пожертви
на інші добрі справи. Під час служби
Божої чимало цих жінок стають
окрасою церковного хору. А, коли
необхідно, не цураються й іншої
роботи.

Все це жінки роблять у вільний
час, бо розуміють, що допомога
батюшці вкрай необхідна. Від їх
активності виграє вся церковна
громада.

Церковна громада
з настоятелем храму
отцем Володимиром.

Лідія Ярова,
Ганна Єрух,
Надія Ткаченко,
Оксана Жадан.


