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В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 
Христос серед нас ! 

Дорогі брати і сестри! 
 

Сьогодні – 28 серпня -  наша свята Церква святкує велике свято УСПІННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ, себто день 
упокоєння Божої Матері або як на Вкраїні називали це свято “Перша Пречиста”. 

Успіння Пречистої Діви Марії, це є розлука Її душі з тілом. “Апостоли святі 
– залишіть на час Моєї смерті працю святого благовістя, зберіться до Мене, 
поховайте тіло Моє”. Такі слова вкладає наша Свята Церква в уста Пресвятої 
Богородиці. 

Це останнє прохання, що з ним звертається до людей Пресвята Діва: 
“Поховайте тіло Моє!”. Тіло повинна прийняти земля, бо на всіх людях тяжить 
незмінний присуд Божий. Ти земля і в землю увійдеш. І цього присуду ніхто з нас 
неомине. 

Святі Апостоли урочисто поховали тіло Божої Матері в саду Гетсиманськім, 
а Син ЇЇ, Ісус Христос Бог наш, радо прийняв душу Її в оселі Свого Отця небесного 
і вславив Її чеснішу від Херувимів і славнішу від Серафимів. 

З переходом  Пречистої Діви Марії до Свого Сина ми маємо найпевнішу і 
наймогутнішу Заступницю українського народу в Царстві Небеснім, а нашою 
заступницею на землі є наша Свята Рідна Церква-Мати, яка підготовляє нас до 
переходу на небо. 
 

Дорогі брати і сестри! 
І чи ж може не рідна, чужа мачуха дбати про спасіння не свого, а чужого 

народу? Мачуха тільки дбає щоб покращити своє власне життя і перекрутити все 
на свій лад, а про спасіння своїх дітей дбає тільки рідна мати. 

Ми молимося і будемо ж молитися і благати Божу Матір, щоб Вона перед 
Своїм Господом нашим Ісусом Христом допомогала нам, і всьому нашому Богом 
береженого і Боголюбивого Українського народу. Ми посилаємо вдячні молитви до 
Всевишнього, що нарешті ми маємо змогу і утіху пригорнутися до Рідної Матері 
Церкви. Будьмо ж її щирими дітьми.    

Страдник за кращу доля нашого народу, Тарас Григорович Шевченко, 
поневолений в темній в’язниці, звертався до свого рідного народу благаючи: 
“Свою Україну любіть! Любіть її.. во врем’я люте, в останню тяжкую хвилину за 
неї Господа моліть!”.           
 Отже, ми повинні повсякчас молитися  за свою рідну Матір-Україну, за свій 
Рідний Народ, за свою Рідну Церкву. 

Але не тільки ми мусимо молитися за Рідну Церкву ми повинні, щоденно і 
щиро працювати на її користь, захищати її від воргів, благосвістити про неї, і 
робити все для її розквіту.      

 



Богородице Пречиста Діво Маріє, Заступнице українського народу, 
допомагай нашій Святій Церкві спасти душі рідного народу і дай нам побачити 
істину, захисти нашу Святу Помісну Українську Православну Церкву Київського 
Патріархату і наш Многострадальний Український Народ від усіх бід і напастей 
лукавих. Допоможи нам визволитися від власної неволі і всім нам стати під Твоїм 
Святим Захищаючим Покровом!      
 Пресвятая Богородице Спаси нас !!!      
 Амінь.В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Христос серед нас! 


