
   Господи, Боже наш, 
яке то величне на цілій землі 
                     Твоє Ймення! 
                                    (Псалом 8-10)



автор світлини – Дмитро Балховітінавтор світлини – Дмитро Балховітін

Твої небеса і земля теж твоя;  теж твоя; 
світ і його повноту – ти заснував їх. (Пс 89, 12)

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

                                     1     2         3     

4          5         6       7      8      9         10   

11       12       13       14    15     16       17     

18     19        20       21   22      23       24   

25        26       27        28    29     30       31

 Новий рік 
за григоріян-

ським 
календарем
Боніфатія мч.

Перед 
Різдвом.
Передпр.

 Різдва ГНІХ
Ігнатія Бого-

носця свщмч.

Перед 
Різдвом. 

Св. Отців. 
Гл. 5, Єв. 8

Юліянії мчц.

 

Анастасії 
влкмчц.

Десятьох мчч., 
що в Криті

Навечір’я 
Різдва 

Христового 
Євгенії прпмчц.

РІЗДВО 
ХРИСТОВЕ

Собор 
Пресвятої 

Богородиці 
Євтимія свщмч.

По Різдві.
Стефана 

св. ап., 
первомч. й 

архидиякона
Теодора прп.

По Різдві
Гл. 6, Єв. 9 

20000 мчч., 
спалених 

у Нікомидії

Младенців 
свв., убитих у 

Вифлеємі, 
Маркелла прп.

Анісії св. мчц.,
Зотика 

пресв. прп.

Відд. Різдва
Меланії 

Римлянки прп.

Обрізання 
Г.Н.І.Х. 

Василія 
Великого св.

Передпр. 
Богоявлення

Сильвестра св.,
папи Римського

Перед 
Богоявленням 

Малахії св.прор., 
Гордія св. мч.

Перед Бого-
явленням

Гл. 7, Єв. 10
Собор 

70 апостолів, 
Теоктиста прп.

Навечір’я 
Богоявлення  

Теопемпта і 
Теони мчч., 

Синклитікії, прп.

БОГОЯВЛЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

Собор 
св. Йоана 

Хрестителя

Георгія 
Хозевіта прп., 
Еміліяна ісп., 
Домніки прп. Полієвкта мч.

По Бого-
явленні

Пратулинсь-
ких мчч.Гри горія 

Ниського св., 
До метіяна прп., 

Маркіяна прп.

По Бого-
явленні

Гл. 8, Єв. 11
 † Теодосія 

Великого прп.

Татіяни мчц.
Єрміла і 

Стратоніка мчч.

Віддання 
Богоявлення

Отців у Синаї 
і Раїті прпмчч.,

Ніни св. 
рівноап.

Павла 
Тивейського і 

Йоана 
Кущника  

прпп.

Поклін чесним 
оковам св. ап. 

Петра
† Антонія 

Великого прп.

Гл. 1, Єв. 1
Атанасія 

і Кирила свв. 
архиєп. 

Олександрій-
ських

Природоохоронна iнiцiатива «Допоможемо птахам»СІЧЕНЬ

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)Пилипівка: 28.11 – 06.01

 
       1 СІЧНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МИРУ: ДЕНЬ ВСЕСВІТНІХ 
          МОЛИТОВ ПРО МИР 
      11 СІЧНЯ – ДЕНЬ ЗАПОВІДНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ
30-31 СІЧНЯ – ВЕЛИКИЙ ЗИМОВИЙ  ОБЛІК ПТАХІВ
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     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

 1          2          3         4     5      6      7 
 
 8          9        10        11        12      13        14

 15       16        17        18    19       20       21    

 22      23      24       25      26      27        28

 

Макарія 
Єгипетського 

прп.  
† Євтимія 

Великого прп. 

Максима 
Ісп. прп.,
Неофіта 

св. мч., Євгенія, 
Валеріяна
 й ін. мчч.

Тимотея ап. св., 
Анастасія 

прпмч.

 

Климента 
свщмч., 

Агатангела 
св. мч.

Ксенії 
Римлянки прп.

Гл. 2, Єв. 2
† Григорія 

Богослова св., 
архиєп. 

Царгородського

Ксенофонта, 
Марії, Аркадія, 

Йоана прпп.

† Перен. мощей 
св. Йоана 

Золотоустого
Єфрема Сирійця 

прп. 

Перен. 
мощей Ігнатія 

Богоносця
св. свщмч.

† Трьох 
Святителів: 

Василія, 
Григорія
 і Йоана

Іполита свщмч.

Кира і Йоана 
свв. 

безсрібників

 Закхея
Гл. 3, Єв. 3

Передпр. 
Стрітення

Трифона св. мч.

СТРІТЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

Симеона 
Богоприємця 

св. прав., 
Анни прор.

Ісидора 
Пилусіотського 

прп. Агафії св. мчц.

Вукола 
єп. прп., 

Сільвана єп. 
свщмч. і ін.

Партенія єп. 
прп.

Митаря і 
Фарисея 

Гл. 4, Єв. 4
Теодора 

Стратилата св. 
влкмч., Захарії 

св. прор.

Віддання 
Стрітення

Никифора 
св. мч.

Харалампія 
св. мч.

Власія єп. 
св. свщмч.

Мелетія св., 
архиєп.

Мартиніяна 
прп.

 

† Кирила 
рівноап., 

Марона прп. 
Авксентія прп.

Блудного 
сина 

Гл. 5, Єв. 5 
Онисима св. ап

  

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)

ЛЮТИЙ Природоохоронна iнiцiатива «Збережемо первоцвiти»

    
   2 лютого – Всесвітній день охорони водно-болотних угідь.
 19 лютого – Всесвітній день китів і морських ссавців. 
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості.
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Полюбіте справедливість, ви, що правите землею! Роздумуйте 
про Господа в правоті й у простоті серця шукайте його! про Господа в правоті й у простоті серця шукайте його! (Мудр 1, 1)(Мудр 1, 1)

автор світлини – Дмитро Балховітінавтор світлини – Дмитро Балховітін



Господь із землі ліки виводить, 
і розумний муж не нехтує ними. і розумний муж не нехтує ними. (Сир 38, 4) (Сир 38, 4) 

автор світлини – Сергій Марков, CC-BY-SA-4.0автор світлини – Сергій Марков, CC-BY-SA-4.0

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

1          2          3         4         5        6         7 

8          9         10   11        12       13        14      

15     16       17       18       19       20       21      

22       23    24       25      26      27       28     

29       30    31

Памфила, 
єрея, Порфирія 

свв. мчч. і ін.

Теодора 
Тирона 
влкмч.

Льва папи 
Римського,

св. 
Архипа 
св. ап.

Льва, єп. 
Катанського, 

прп.

Заупокійна
Тимотея прп., 

Євстахія 
архиєп. Великої 

Антіохії, св.

М’ясопусна
Гл. 6, Єв. 6  

Віднайдення 
мощей свв. мчч. 

в Євгенії

Полікарпа, єп. 
Смирнського, 

св. свщмч.

†1 і 2 знайд. 
голови 

св. Йоана 
Хрестителя

Тарасія, 
архиєп. 

Царгородського, 
св.

Порфирія,
єп. Газького, 

св.

Прокопія 
Декаполіта 

прп. ісп.

Всіх 
преподоб-
них отців, 

що в подвизі 
просіяли 

Василія 
прп. ісп.

Сиропусна, 
Прощення  
Гл. 7, Єв. 7

Євдокії
св. прпмчц. 

Початок св. 
Великого 

посту.
 Теодота, єп. 

Киринейського, 
свщмч.

Євтропія, 
Клеоніка й 
Василиска 

свв. мчч.
Герасима 

прп.
Конона 
св. мч.

42 мчч. 
Аморійських

Теодора 
Тирона,
влкмч.

Василія, 
Єфрема, 

Євгенія й ін.
свв. свщмч.

1 Посту.
Православ’я

Гл. 8, Єв. 8
Теофілакта, прп. 

і ісп., єп. 

† 40 мчч., 
замучених у 

Севастійському 
озері

Кондрата св. мч. 
і тих, що з ним

Софронія, 
патр.  

Єрусалимського, 
св.

Теофана 
прп. ісп., 

Григорія 
Двоєслова 

папи Римсько-
го, св.

Пере-
несення 

мощей 
Никифора,

патр. Царгород-
ського, св.

Заупокійна
Венедикта прп.

2 Посту
Гл. 1, Єв. 9

Агапія 
св. мч. 

і з ним шести 
мучеників

Савина і Папи 
свв. мчч.

Олексія
 чоловіка 

Божого, прп.

Кирила, 
архиєп. 

Єрусалимсько-
го, св. 

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)

Великопосна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння»БЕРЕЗЕНЬ

Великий піст (зі Страсним тижнем): 15.03 - 01.05

  3 березня – Всесвітній день дикої    
      природи
   5 березня – Всесвітній день 
      енергоефективності
14 березня – Всесвітній день дій проти 
  гребель, на захист річок, води, життя
20 березня – Всесвітній день Землі

21 березня – Міжнародний день лісів
22 березня – Всесвітній день водних 
     ресурсів 
23 березня – Всесвітній 
     метеорологічний день
27 березня – Всесвітня акція 
     «Година Землі» ек

ок
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     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

                 1         2        3         4

5         6        7    8        9        10       11       

12       13       14       15       16       17        18    

19       20      21       22      23      24       25      

26      27       28    29      30  

Хризанта і 
Дарії 

свв. мчч.

Прпмчч., 
убитих 

у монастирі 
св. Сави

Заупокійна
Якова, єп. 

Катанського, 
прп. ісп.

3 Посту.
Хресто-

поклонна
Гл. 2, Єв. 10

Василія, пресв.  
Анкирського 

св. свщмч.

Никона 
св. прпмч. 
і 200 учнів 

його, з ним 
замучених

Передпр. 
Благовіщення

Захарії прп., 
Артемона, єп. 

Селевкії 
Пісідійської, св.

БЛАГОВІЩЕННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ

Відд. 
Благовіщення

Собор арх. 
Гавриїла

Матрони 
св. мчц., 

що в Солуні

Заупокійна
Іларіона 

Нового прп., 
Стефана, 

чудотворця, св. 

4 посту
Гл. 3, Єв. 11

Марка прп., 
Кирила диякона 

й ін. мчч.

Йоана 
Ліствичника, 

прп. 

Іпатія, єп. 
Гангренського, 

прп.

Поклони
Марії 

Єгипетської, 
прп.

Тита 
Чудотворця,

прп.
Микити прп. 

ісп.

Субота 
акафістова

Йосифа 
піснеписця 
і Юрія, що в 

Малеї, прпп.

5 посту
Гл. 4, Єв.1
Теодула, 

Агатопода й ін. 
свв. мчч.

 † Пере-
ставлення 

Методія, 
учителя 

слов’янського, 
св. Євтихія, св.

Юрія, єп. 
Митилинсько-

го, прп.

Іродіона, Агава, 
Руфа, Асинкріта 

й ін., свв. апп.
Євпсихія 

св. мч.

Терентія, 
Помпнія і тих, 

що з ними,
 свв. мчч.

Субота 
Лазарева
Антипи, 

єп. Пергаму 
Азійського,
 св. свщмч.

КВІТНА.
ВХІД 

ГОСПОДНІЙ 
В ЄРУСАЛИМ

 Василія, єп. 
Парійського, 

прп. ісп.

Страсний
 тиждень. 

Артемона і тих, 
що з ним, 

св. свщмч.

Мартина 
Ісповід-

ника,папи 
Римського, св.
Антонія, Йоана 

і Євстатія Ві-
ленських мч.

Аристарха, 
Пуда і Трофима,

 свв.апп.

Вели-
кий четвер.

Страсті. 
Спомин 

Тайної Вечері
Агапії, Ірини, 

Хіонії, 
свв. мчцц.

Велика 
п’ятниця. 

Плащаниця
Симеона прп., 

Акакія, єп. 
Мелитинсько-

го, прп.

КВІТЕНЬ

Великий піст (зі Страсним тижнем): 15.03 - 01.05

Великопосна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння»

  1 квітня – Міжнародний день птахів
15 квітня – День екологічних знань в Україні
17 квітня – Всеукраїнський день довкілля
22 квітня – Міжнародний день Землі
26 квітня – Роковини Чорнобильської катастрофиек

ок
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  – Піст     – Строгий піст     – Загальниця (звільнення від посту)

Народ орав у мирі власну землю, земля давала свій урожай, 
а дерева на полі – плоди. а дерева на полі – плоди. (І Мак 14, 8)(І Мак 14, 8)

автор світлини – Євген Дмитриченкоавтор світлини – Євген Дмитриченко



Потім він знову помолився, і небо дало дощ, 
а а земляземля вродила плід свій.  вродила плід свій. (Як 5, 18) (Як 5, 18) 

автор світлини – Papa han, CC-BY-SA-3.0автор світлини – Papa han, CC-BY-SA-3.0

                        1        2       

3        4         5     6      7         8         9        

10        11         12        13     14     15       16    

17        18       19        20    21     22     23    

24        25        26       27        28      29     30     
31

  

Велика субота
Йоана, учня 
св. Григорія 

Декаполіта, прп.

  ПАСХА. 
ВОСКРЕСЕННЯ 

ХРИСТОВЕ 
Йоана 

Ветхопечерника 
прп.

Світлий 
понеділок

Теодора 
Трихіни прп.

Світлий
 вівторок

Януарія св. 
свщмч.  і тих, 

що з ним., 
Теодора св. мч.

Теодора 
Сикеота прп.,

Віталія прп.

† Юрія 
Побідоносця 

св. влкмч.

Сави 
Стратилата 

св. мч.
† Марка 

св. ап. і єв.

Томина
Єв. 1

Василія, 
єп. Амасійсько-

го, св. свщмч.

Симеона 
св. свщмч.,

Стефана, єп. 
Володимира-
Волинського, 

прп.

Ясона і 
Сосіпатра 
свв. апп., 

Дади і ін. мчч., 
Кирила, єп. 
Турівського

 9 свв. мчч. 
у Кизиці. 

Мемнона, 
чудотворця, прп.

† Якова 
св. ап., 

брата Йоана 
Богослова

Єремії 
св. прор. 

Атанасія 
Великого, 

архиєп. Олек-
сандрійсь-

кого, св.

Мироносиць
Гл. 2, Єв. 3
† Теодосія 

Печерського 
прп. Тимотея й 

Маври свв. мчч.

Пелагії 
св. мчц.

Ірини  
мчц. св., 

Никифора прп.

Іова,
 праведного 

і много-
страдального, 

св.

Явління 
на небі 

Чесного Хреста 
в Єрусалимі, 

Акакія, св.мч.

† Йоана 
Богослова, 
ап. і єв., св. 

Арсенія Вел. прп.

† Пере-
несення 

мощей 
св. Миколая 
Чудотворця
Ісаї св.прор. 

Розслабле-
ного

 Гл. 3, Єв. 4
† Симона 

Зилота, св.ап.

† Кирила
 й Методія, 

учителів 
слов’янських,
свв. рівноапп.

Мокія св. свщмч.

  Епіфанія, 
єп. Кипр-
ського, і 

Германа, патр. 
Царгородсько-

го, свв. отців

Преполо-
вення П’ят-
десятниці

Гликерії, 
св. мчц.

Ісидора, 
св.мч.

Пахомія 
Великого, 

прп.

Теодора 
Освященного, 

прп., учня 
св. Пахомія

Самарянки
Гл. 4, Єв. 7
Андроніка 

св. ап. 
і тих, що з ним

Теодота, 
що в Анкирі, 

св. мч. 
Петра, Діонісія, 

свв. мчч. й ін. 

Час посиленого благання до Богородиці за збереження Божого створінняТРАВЕНЬ

  – Піст     – Строгий піст    – Загальниця (звільнення від посту)

Час посиленого благання до Богородиці за збереження Божого створінняЧас посиленого благання до Богородиці за збереження Божого створінняТРАВЕНЬ
     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

12 травня – День екологічної освіти
15 травня – Міжнародний день захисту клімату 
22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
24 травня – Європейський День парків
31 травня – Всесвітній день боротьби з тютюнопаліннямек

ок
ал

ен
да

р



А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. 
Ви ж приходні й комірники в мене. Ви ж приходні й комірники в мене. (Лев 25, 23)(Лев 25, 23)

автор світлини – Сергій Неупокоєвавтор світлини – Сергій Неупокоєв

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

            1          2    3         4        5         6

7          8         9         10    11        12       13       

14        15        16     17     18       19        20     

21       22       23    24      25       26     27      

28         29    30  

 
Патрикія, 

єп. Пруського, 
св. свщмч., 

і тих, що з ним

Віддання 
празника 

Преполовення
Талалея
св. мч.

† Костянтина 
й Олени, Свв. 
великих царів 

і рівноапп.
Василиска 

св. мч.

Михаїла єп. 
Синадського 

прп. ісп., 
Євфросинії 

Полоцької, прп.

Сліпо-
родженого

Гл. 5, Єв. 8 
Симеона 

Дивногорця 
прп., Микити 

Стовпника прп.

† 3-тє 
віднайдення 

голови 
Йоана Предтечі 

і Хрестителя 
Господнього,

св. прор.

Карпа св. ап. 
одного з 70-ти

Віддання 
Пасхи

Терапонта
 св. свщмч.

 ВОЗНЕ-
СЕННЯ 

ГОСПОДНЄ
Микити,

єп. Халкидон-
ського, прп.

Теодосії, діви,
св. прпмчц.

Ісаакія,
ігумена обителі 

Далматської, 
прп.

 Свв. отців 
I-го Все-

ленського 
Собору

  Гл. 6, Єв. 10
Єрмія св. ап. 

Єрмея св. мч.

Юстина, 
філософа, 

св. мч. 
і тих, що з ним

 Никифора 
св. ісп.

  

Лукиліяна
св. мч. 

і тих, що з ним

Митрофана, 
Патр. Царгород-

ського, св. 

Віддання 
Вознесення

Доротея 
єп. Тирського,

св. свщнмч., 
Косми св. мч. 

Субота 
заупокійна

 Висаріона й 
Іларіона прпп.

ЗІСЛАННЯ 
СВ.ДУХА. 

П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
Теодота, єп. 

Анкирського,
св. свщнмч.

Святого 
Духа

Перенесення 
мощей 

Теодора 
Стратилата
св. влкмч. 

 Кирила 
архиєп. Олек-

сандрійського, 
св.

 Тимотея, 
єп. Пруського

св. свщмч.

† Вартоломея 
й Варнави 

свв. апп.

Онуфрія 
Великого прп., 

Петра 
Атонського  

прп.

Віддання 
П’ятдесятниці

Акилини 
св. мчц., 

Трифилія св.

Всіх святих
1. Гл. 8, Єв. 1 

Миколая 
(Чарнецького) 
свщмч. і ін. 28 

новомуч. Єлисея 
прор., Методія св.

Поча-
ток 

Петрового 
посту. Амоса св. 

прор., Єроніма, 
пресвітера Стри-

донськ., прп.

Тихона 
Аматунтського, 
чудотворця, св. 

  

Мануїла, 
Савела й 

Ісмаїла свв. 
мчч., 

Іпатія прп.

Час посиленого благання до Христа Чоловіколюбця за визволення від стихійних лихЧЕРВЕНЬ

Петрівка:  28.06 – 11.07

 5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
 8 червня – Всесвітній день океанів
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та  
     посухами

ек
ок

ал
ен

да
р

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)



     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

...зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею
Служіте Господеві в страсі й радуйтесь у тремтінні. Служіте Господеві в страсі й радуйтесь у тремтінні. (Пс 2, 10-11)(Пс 2, 10-11)

автор світлини – Balkhovitin, CC-BY-SA-3.0автор світлини – Balkhovitin, CC-BY-SA-3.0

                 1         2      3         4       

5         6         7      8         9       10        11

12        13        14         15       16     17        18      

19        20   21    22        23      24      25    

26        27        28   29       30      31    

Пресвятої
 Євхаристії

Леонтія св. мч.

† Юди,  
брата 

Господнього, 
св. ап.

Методія, 
єп. Патарсько-
го, св. свщмч.

Матері Божої 
Неустанної 

Помочі
2. Гл. 1, Єв. 2 

Юліяна 
Тарсійського 

св. мч.

Євсевія ,
єп. Самосат-

ського, 
св. свщмч.

Агрипіни 
св. мчц.

† Різдво 
св. Йоана 
Предтечі і 

Хрестителя 
Господнього

Февронії 
св. прпмчц.

Христа 
Чоловіколюбця

Давида 
Солунського 

прп.

Состра-
дання 

Пресвятої 
Богородиці

Самсона 
странно-

приємця прп.

3. Гл. 2, Єв. 3
Перенесення 

мощей
Кира і Йоана 
безсрібників 

свв.

† Свв. 
славних і 

всехвальних, 
і первоверхов-

них апп. 
Петра й Павла

† Собор 
свв. славних 

і всехвальних 
дванадцяти 

апостолів

Косми і 
Дам’яна 

безсрібників і 
чудотворців

свв.

† Положення 
чесної ризи 

Пресв. 
Богородиці

Якинта 
св. мч., 

Анатолія, патр. 
Царгород., св.

Андрея, 
архиєп. 

Критського, 
Єрусалиміта 

св.,
 Марти прп.

Всіх святих 
українсько-

го народу.
4. Гл. 3, Єв. 4

† Атанасія 
Атонського прп.

Сісоя Великого 
прп.

Томи 
з Малеї 

прп., 
Акакія, що 

згадується в 
Ліствиці

Прокопія 
св. влкмч.

Панкратія 
єп. Тавроменій-

ського 
св. свщмч.

† Антонія 
Печерсько-

го  прп. 
45 св. мчч. в Ни-

кополі, Фран-
циска і ін. мчч.

Блаженної 
кн. Ольги

Євфимії св. 
мчц.

5. Гл. 4, 
Єв. 5 

Прокла й Іларія 
свв. мчч., 
Михаїла з 

Малеї прп.

Собор арх. 
Гавриїла, 
Стефана 

Саваїта прп., 
Юліяна св. Акили св. ап.

† Рівноап., 
вел. князя 

Володимира, св.
Кирика і Юліти 

свв. мчч.

Атиногена 
св. свщмч. і 

10-х його учнів
Марини 

св. влкмчц.

Якинта, 
що в Амастри-

ді, й 
Еміліяна 
свв. мчч.

Час проведення християнських екологічних таборівЛИПЕНЬ

Петрівка:  28.06 – 11.07

3 липня – Всесвітній день без поліетиленових 
     пакетів
4 липня – Міжнародний день дельфінів-
    полонених
11 липня – Всесвітній день народонаселенняек

ок
ал

ен
да

р

  – Піст     – Строгий піст    – Загальниця (звільнення від посту)



     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

Сама від себе земля плід приносить: спершу стебельце, потім колос, 
а потім повну в колосі пшеницю. а потім повну в колосі пшеницю. (Мр 4, 28)(Мр 4, 28)

автор світлини – Оксана Комаравтор світлини – Оксана Комар

                                                                  1        

2          3         4          5         6     7         8       

9          10       11    12        13       14        15       

16       17       18       19       20       21    22      

23            25       26      27       28    29     
30        31

    

Свв. Отців 
6-ти соборів
6. Гл. 5, Єв. 6

Макрини прп., 
сестри св. Васи-
лія Вел., Дія прп.

† Св. славного 
пророка Іллі

Симеона і 
Йоана прпп., 

Єзекиїла 
св. прор.

Марії 
Магдалини 
св. мироно-

сиці й рівноап.

Трофима, 
Теофіла 

свв. мчч.
і тих, 

що з ними

† Св. 
Бориса 

і Гліба мчч. 
Христини 

св. влкмчц.

† Успення 
св. Анни, 

матері Пресв. 
Богородиці

Олімпіяди і 
Євпраксії мцц.

7. Гл. 6, Єв. 7
 Єрмолая 

св. свщмч.
 і тих, що з ним, 

Параскеви 
св. прпмчц.

† Пантелей-
мона св. 

влкмч. й ціли-
теля Климента, 
архієп. Охрид-

ського, св.

Прохора, 
Никанора, 
Тимона й 

Пармена свв. 
апп. і дияконів

Каленика 
св. мч.

Сили і 
Силуана 
свв. апп.

і тих, 
що з ними

Передпр. 
Походу 

Ч. Др. Хр.
Євдокима 

праведного св.

Поч. Усп. 
посту 

Похід Ч. 
Др. Хреста 
Макавеїв 
свв. мчч.

8. Гл. 7, 
Єв. 8

Перен.
 мощей Стефана 

первомч. й 
архидиякона св.

Ісаакія, 
Далмата, 

Фавста прпп.

7 мчч. 
Ефеських свв., 

Євдокії 
св. прпмчц.

Передпр. 
Преображення 

Євсигнія св. мч. 
Спомин освячення 

Патр. собору в Києві

ПРЕОБРАЖЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

Дометія 
св. прпмч.

Еміліяна, 
єп. Кизицького, 

св. ісп.

9. Гл. 8, 
Єв. 9

† Матія св.ап.

Лаврентія 
архидиякона 

св. мч.

Євпла 
архидиякона 

св. мч.

Фотія й 
Аникити 
свв. мчч.

Віддання 
Преображення

Максима 
Іспов. прп.

Передпр. 
Успіння.

† Перенесе-
ння мощей 

Теодосія Печ.
Міхея св. прор.

УСПІННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ

10. Гл. 1, 
Єв.10

Діомида 
св. мч., Перене-

сення Нерукотв. 
образу Г.Н.І.Х.

Мирона 
св. мч.

Флора і 
Лавра 

свв. мчч.

СЕРПЕНЬ

Спасівка:   14.08 – 27.08

Час проведення християнських екологічних таборів

 
 6 серпня – День дій за заборону ядерної зброї
21 серпня – Міжнародний день безпритульних тварин
29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

ек
ок

ал
ен

да
р

  – Піст     – Строгий піст     – Загальниця (звільнення від посту)



Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, 
оспівує твоє ім'я у псалмах. (Пс 66, 4) 

автор світлини – AnRo0002, CC-Zeroавтор світлини – AnRo0002, CC-Zero

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

              1      2         3        4         5    

6          7         8    9         10     11        12    

13        14        15    16        17     18       19    

20        21        22        23       24     25      26    

27     28        29       30 

Андрея 
Стратопедарха 

св. мч.
і ін. мчч.

Самуїла 
св.прор.

Тадея св. ап., 
Васси св. мчц.

Агатоніка, 
св.мчч.

 і тих, що з ним

11. Гл. 2, 
Єв. 11

Віддання 
Успіння

Луппа мч.
Іринея Ліон., 

свщмч.

Євтиха 
св. свщмч.

Повернення 
мощей 

Вартоломея 
св. ап., 

Тита св. ап.

Адріяна і 
Наталії 

свв. мчч. Пімена прп.

Авгус-
тина св., 
Мойсея 

Мурина прп., 
Собор отців 

у Дальних 
печерах

† Усікновення 
чесної голови 

чесного і 
славного пророка, 

предтечі і 
Хрестителя 

Йоана

12. Гл. 3, 
Єв. 1

Олександ-
ра, Йоана, 

Павла Нового 
свв. патр. 

Царгородських

† Полож. 
Чесн. пояса 

Пресв. 
Богородиці

† Поч.
 Церк. року 
День Бога 

Творця
Симеона 

Стовпника прп.

Маманта 
св. мч., 
Йоана 

Посника  патр.
Царгородського 

прп.

Антима, 
єп. Нікомидій-

ського, свщмч., 
Теоктиста прп.

Вавили, 
єп.Антіо-

хійського, 
св. свщмч, 

Мойсея 
св. прор.

Захарії 
св. прор., отця 

Йоана 
Хрестителя

13. Гл. 4, 
Єв. 2

Пам’ять про 
чудо Арх. Миха-

їла, Євдоксія
 і ін. мчч., 

Архипа прп.

Передпр. 
Різдва 

Богородиці 
Созонта св. мч.

РІЗДВО 
ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ

Йоакима 
й Анни, правед-
них богоотців, 

свв., 
Северіяна мч.

Минодори, 
Митродори й  

Німфодори 
свв. мчцц.

Теодори 
Олександрій-

ської прп.

Перед 
Воздв.,

Віддання 
Різдва Богоро-
диці Автонома 

св. свщмч.

Перед 
Воздв.

14. Гл. 5, Єв. 3 
Оновл. храму 

Воскр. в Єруса-
лимі, Корнилія 

сотника св. свщмч.

ВОЗДВИЖЕННЯ 
ЧЕСНОГО 

ХРЕСТА

Микити 
св. влкмч.

Євфимії  
всехвальної
св. влкмчц.

Софії, 
Віри, Надії, 

Любові мчцц.

14 вересня-17 жовтня – Час створінняВЕРЕСЕНЬ

  1 вересня – День пам’яті видів, винищених людиною
14 вересня – День Бога Творця 
     (День Молитви за збереження  створіння)
16 вересня – Міжнародний день охорони 
     озонового шару
22 вересня – День без автомобілівек

ок
ал

ен
да

р

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)



Всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, 
буде Господеві, (вона) свята Господеві. (Лев 27, 30)

автор світлини – Дмитро Балховітінавтор світлини – Дмитро Балховітін

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

                                          1         2        3       

4          5        6     7     8        9        10    

11         12    13        14         15     16       17      

18        19        20   21    22      23       24     

25        26   27       28       29      30       31    

Євменія, єп. 
Гортинського, 

чудотворця, 
прп.

По Воздви-
женні

Трофима, 
Савватія і 

Доримедонта 
св. мчч.

15. Гл. 6, Єв. 4
По 

Воздвиженні
Михаїла і Теодора 

свв. мч., Чернігівських 
чудотворців,Євстатія 

св.влкмч. і тих, що з ним

Віддання 
Воздвиження

Кондрата, 
що в Магнисії 

св. ап.

Фоки, єп. 
Синопійсь-

кого 
св. свщмч.,
Йони прор., 
Йони пресв. 

прп.

Зачаття 
чесного 

славного 
пророка, Пред-

течі і Хрестителя 
Господнього 

Йоана

Теклі 
св. первомчц. 

й рівноап. 
Євфросинії 

прп.
† Св. ап. Йоана 

Богослова

16. Гл. 7, Єв. 5
Калістрата 

св. мч., 
Ніла прп.

† Харитона 
прп.ісп. 

Собор Отців
 у Ближніх Пе-

черах, В’ячесла-
ва св. князя

Киріяка 
Самітника 

прп.

Григорія 
св.свщмч.,

просвітителя 
Великої 
Вірменії

† Покров 
Пресвятої 

Богородиці
Ананії св.ап., 

Романа Слад-
копівця прп.

Кипріяна 
св. свщмч., 

Юстини 
св. мчц.,

Андрея св.

Діонісія 
Ареопагіта 
св. свщмч.

17. Гл. 8, 
Єв. 6 

Франциска
 Асизького прп.

Єротея 
св. свщмч.

Харитини 
св. мчц. † Св. ап. Томи

Сергія і Вакха 
свв. мчч. Пелагії прп.

† Св. ап. Якова 
Алфеєвого

Андроніка й 
Атанасії прпп.

Євлампія і 
Євлампії 
свв. мчч.

Свв. 
Отців 7-го 

собору
18. Гл. 1, Єв. 7

Филипа св. ап., 
Теофана прп.

Прова й ін. 
св. мчч., 

Косми прп., 
Мартина Мило-

стивого св.

Карпа, 
Папили й 

Агатоніки свв. 
мчч.

Назарія 
Гервасія 

Протасія й 
Келсія свв. мчч.,

Параскеви 
Тернов. прп. 

Євтимія 
Нового 

прп., 
Лукіяна, 

св. прпмч.

Лонгина 
сотника 

св. мч.

Осії 
св. прор., 

Андрея 
Критського 

св. прпмч.

19. Гл. 2, 
Єв. 8

† Св. ап. 
і єв. Луки

Екологічні місії для порятунку створінняЖОВТЕНЬ
  4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин
  6 жовтня – Всесвітній день охорони місць існування
 17 жовтня – св. Франциска з Асижу, небесного   
                       покровителя захисників природи 
 28 жовтня – Міжнародний день без паперуек

ок
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ен
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  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)



Рід відходить і рід приходить, 
земля ж перебуває повіки. (Проп 1, 4) 

автор світлини – Дмитро Балховітінавтор світлини – Дмитро Балховітін

     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

1          2         3          4          5      6         7       

8          9         10       11        12       13        14      

15        16   17         18       19       20       21      

22        23        24       25       26       27       28      

29       30

1          2         3          4          51          2         3          4          51          2         3          4          51          2         3          4          51          2         3          4          51          2         3          4          5      6         7              

8          9         10       8          9         10       8          9         10       11        12        12       13              13              13        14            

15        16   17         18       1916   17         18       1916   17         18       1916   17         18       1916   17         18       19       20             20       21            

22        23        24       25       24       25       26       27      27       28            

29             30

Теодора 
(Ромжі) 

бл. свщмч. єп.
Йоіла св. прор., 

Уара св. мч.,   
Йоана Риль-
ського прп.

  

Артемія 
св. влкмч.

Іларіона 
Великого прп.

Аверкія 
св. рівноап., 

свв. 7-х отроків 
у Ефесі

Якова, 
брата 

Господнього,
св. ап.

Арети 
і тих, що з ним

свв. мчч.

20. Гл. 3, Єв. 9
Маркіяна й 

Мартирія 
свв. мчч.

† Св. і 
славного 

влкмч. 
Димитрія 

Мироточця

Нестора 
св. мч., 

Капітоліни і 
Єротиїди 

свв.мчцц.

Терентія і 
Неоніли 

свв. мчч., 
Стефана 

Саваїта прп.,
Параскеви 

П’ятниці св. мчц.

Анастасії 
Римлянки 

св. прпмчц.,
Аврамія Затв. 
прп., Аврамія 

Рост. чуд. прп.

Зиновія і 
Зиновії 

свв. мчч.

Стахія, 
Амплія 

і тих, що з 
ними

свв. апп.,
Епімаха св. мч.

21. Гл. 4, 
Єв. 10

Косми і 
Дам’яна свв. 

чудотворців і 
безсрібників

Акиндина, 
Пигасія, 
Афтонія, 

Єлпидифора й 
Анемподиста

свв. мчч.

Акепсими, 
Йосифа 

та ін. свв. 
мчч. Оновлен-
ня храму Юрія 

св. влкмч., 
що в Лідді

Йоаникія 
Вел. прп., 
Никандра 

св. мч.,
Єрмея пресв.

Галактіона й 
Єпістимії
свв. мчч.

Павла,
 архиєп.  

Цар-
городського,

св. ісп.

Йосафа-
ти (Гор-

дашевсь-
кої) бл. прп. 

33-х св. мчч. в 
Мелітині, 

Лазаря прп.

22. Гл.5, 
Єв.11

† Собор св. 
Архистратига 
Михаїла й ін. 

безплотних сил

Онисифора 
і Порфирія 
свв. мчч., 

Матрони прп., 
Теоктисти прп.

Ераста, 
Олімпа, 

Родіона свв. 
апп. і тих, 

що з ними

Мини, 
Віктора, 
Вікентія 

свв. мчч., Сте-
фаніди св. мчц., 
Теодора Студита 

прп. ісп.

† Йосафа-
та св. 

свщмч.,
Йоана Мило-

стивого св., 
Ніла прп.

† Йоана 
Золото-

устого 
архиєп. Царго-
родського св.

† Св. і 
всехвального 

ап. 
Филипа

Поч. 
Різдвяного

 посту
23. Гл. 6, Єв. 1

Гурія, Самона 
й Авіва 

свв. мчч. і ісп.

† Матея 
св. ап. і єв.

Григорія, 
єп. Неокесарій-

ського, чудо-
творця, св.

 

 

Екологічна ініціатива «Посади дерево миру»ЛИСТОПАД

Пилипівка: 28.11 – 06.01

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього
    середовища під час війни та збройних конфліктів
11 листопада – Міжнародний День енергозбереження
15 листопада – Всесвітній день вторинної переробки
26 листопада – День без покупокек

ок
ал

ен
да

р

  – Піст     – Строгий піст     – Загальниця (звільнення від посту)



     ПОНЕДІЛОК         ВІВТОРОК           СЕРЕДА              ЧЕТВЕР             П’ЯТНИЦЯ           СУБОТА               НЕДІЛЯ

Уся земля відпочиває, спокійна, 
з радощів голосно гукає. (Іс 14, 7) 

автор світлини – Дмитро Балховітінавтор світлини – Дмитро Балховітін

              1     2        3      4         5      

6         7     8    9        10      11        12      

13       14   15        16      17       18       19      

20      21       22       23      24      25        26     

27       28      29       30      31       

. Платона й 
Романа 

свв. мчч

 Авдія св. прор., 
Варлаама 

св. мч.

Передпр. 
Введення 

Григорія 
Декаполіта 

прп., 
Прокла св.

ВВЕДЕННЯ 
У ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ

24. Гл. 7, Єв. 2
Филимона 

св. ап. 
і тих, що з ним

Амфілохія, 
єп. Іконійсь-

кого, св. і 
Григорія, єп. 

Акрагантійсь-
кого св.

Катерини 
св. влкмчц., 

Меркурія 
св. влкмч.

Віддання 
Введення 

Климента, 
папи, Петра, 

Олександрій-
ського єп., 

свв. свщмчч. 

Аліпія 
Стовпни-

ка прп.,
Освячення хра-

му св. влкмч. 
Юрія у Києві

Якова 
Персянина 
св. влкмч. 

Палладія прп.

Стефана 
Нов. прпмч., 

Іринарха 
св.  мч.

25. Гл. 8, 
Єв. 3

Парамона 
св. мч., 

Філумена
Св. мч., 

Акакія прп.

† Св. 
всехвального 

ап. Андрея 
Первозванного

Наума 
св. прор.

Аввакума 
св. прор.

Софонії 
св. прор.

Йоана 
Дамаскина 

прп.,
Варвари 

св. влкмчц.

† Сави 
Освященного 

прп. й 
богоносного

26. Гл. 1, 
Єв. 4

† Св. Миколая 
Чудотворця 

архиєп. 
Мир Лікійських

Амвросія
єп. 

Медіоланського 
св. 

Патапія 
прп.

† Зачаття 
Пресв. 

Богородиці 
св. Анною

Мини, 
Єрмогена, 

Євграфа 
свв. мчч.

Даниїла 
Стовпника 

прп.

Спиридона 
Чудотворця, 
єп. Трімитій-
ського, прп.

Св. 
Праотців.
Гл. 2, Єв.5 

† Ореста, Авк-
сентія, Євгенія 
й ін. свв. мчч. 

Лукії мц.

Тирса,
Аріяна

Филимона, 
Левкія, Аполло-
нія й Каленика 

свв. мчч., Аріяна

Єлевте-
рія св. 

свщмч., 
Павла, що в 

Латрі, прп., Сте-
фана архиєп. 

Суроз. ісп.

Аггея 
св. прор.

Трьох 
отроків: 

Ананії, 
Азарії й Мисаї-
ла свв., Даниї-

ла св. прор.

Севастіяна 
св. мч.  

і воїнів його

Природоохоронні ініціативи «Збережи ялинку» та «Допоможемо птахам»ГРУДЕНЬ

Пилипівка: 28.11 – 06.01

   3 грудня – Міжнародний день 
     боротьби з пестицидами
  5 грудня – Всесвітній день ґрунту
11 грудня – Міжнародний день гір
14 грудня — День вшанування 
     учасників ліквідації наслідків 
     аварії на Чорнобильській АЕСек

ок
ал

ен
да

р

  – Піст            – Строгий піст             – Загальниця (звільнення від посту)



Дорогі в Христі,
у Ваших руках церковно-екологічний календар на 2021 р. Б., присвячений Божому створінню – землі і має 
за мету сприяти усвідомленню, що земля – це Божий дар і спільне благо, і ми покликані славити Творця 
по-християнськи бережливим та відповідальним ставленням до природи, а особливо – до землі.

ПАПА ФРАНЦИСК ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЛЮ
Відповідальність за землю, згідно з соціально-екологічним вченням Папи Франциска, є невід’ємною скла-
довою покликання кожної людини, життя в Христі та прослави Творця.

В екологічній енцикліці «Laudato Si – Славен будь: про турботу за наш спільний дім» (далі LS) Папа Фран-
циск привертає особливу увагу до теми землі, називаючи Ð  нашою сестрою й мамою,  і цитує хвалоспів 
Творцю святого Франциска з Асижу: «Слава Тобі, Господи, за землицю – сестру нашу і маму, що нас усіх 
годує, вирощує й любить, дає нам всілякі смачні плоди, барвисті квіти і зела цілющі» (LS, 1).

Святіший Отець так оцінює сучасний стан землі: «Сьогодні наша сестра ридає, бо ми завдали їй шко-
ди своїми зловживаннями та безвідповідальним використанням дарів, якими Ð  нагородив Господь. Ми 
дійшли до того, що вважаємо себе Ð  володарями і хазяями, які мають право розграбовувати Ð , коли за-
манеться» (LS, 2).

Екологічні проблеми загалом і, зокрема, безвідповідальне ставлення до землі, на думку Папи, є наслідком 
гріховності людини: «Насильство, що зачаїлося в наших уражених гріхом серцях, знаходить відображен-
ня у симптомах захворювання, що проявляється в землі, воді, повітрі та живих істотах. Ось чому сама 
земля, пригноблена і спустошена … «стогне і разом страждає в тяжких муках» (Рим 8,22) … (LS, 2). Тому 
для збереження землі та примноження Ð  дарів передусім потрібне відновлення стосунків з Творцем – на-
вернення до Бога, до суттєвих ознак якого належить також і відповідальне ставлення до землі.

Справедливий розподіл та відповідальне користування землею для людей які вірять у Бога – «це питан-
ня вірності Творцеві, оскільки Бог створив Землю для всіх» (LS, 93). Для християн відповідальність за 
землю – це важливий елемент свідчення їх віри та показник повноцінної зустрічі з Христом (пор. LS, 217).

МОРАЛЬНІ НОРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ
(із звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ 

щодо аграрної реформи в Україні)
(…) Ми, єпископат Української Греко-Католицької Церкви в Україні, відчуваємо свій християнський і гро-
мадянський обов’язок дбати про спільне благо нашого народу і не відсторонюватися від його проблем. 
Злободенною темою в нашій країні є аграрна реформа, особливо Ð  частина, що стосується ринку земель 
сільськогосподарського призначення.

У цьому зверненні – не втручаючись у політичний процес і міжпартійні суперечки та протистояння – праг-
немо представити тим, хто здійснює важливі реформи для добра нашого народу, суспільне вчення Цер-
кви щодо земельної реформи та проголосити ті моральні засади, якими потрібно керуватися в цій царині.

Моральними нормами для проведення аграрної реформи є такі принципи:

1. Згідно з Божественним Одкровенням земля є даром Божим для людства в цілості. Вона має універсаль-
не призначення  і дарована Всевишнім для спільного блага всіх людей. Всяке володіння людиною землею 
є відносним і підпорядковане цій первинній волі Бога Творця. Тож людина є лише управителем Божих 
дарів і не може їх ексклюзивно привласнити. У притчі про робітників у винограднику (пор. Євангеліє від 
Матея, 21, 33-46) читаємо про сумну долю тих, хто захотів вповні привласнити Ð , тому псалмоспівець 
каже, що земля і вся Ð  повнота є Господньою (пор. Пс 24, 1).

2. У правовому суспільстві має бути справедливий розподіл землі між людьми, які всі є рівними за гідні-
стю перед Богом і рівноправними у своїй країні.

3. З огляду на своє універсальне призначення земля не може вважатися товаром нарівні з іншими про-
дуктами праці й діяльності людини. Земля не є цільовим об'єктом ринку. Це не просто товар, який при-
значений для продажу чи накопичення.

4. Цінність землі не може бути визначена Ð  комерційною відносною вартістю. З цього випливає традицій-
не для українців почуття відповідальності господаря за ту землю, на якій він працює. Жахіття Голодомору 
показали, що український селянин дуже міцно пов'язаний зі своєю землею, бо захищав своє право на 



неї навіть ціною власного життя. Лихо комуністичної колективізацÓ  глибоко зранило українську культуру 
господарювання на рідній землі. Тож наше спільне завдання – відновити цю культуру. Селянин має від-
чути себе повноправним господарем на своїй землі. Він повинен мати право і обов’язок нею управляти, 
і ніхто не може його цього позбавити: ані новітні економічні обставини, ані політична доцільність. Це 
відповідальне господарювання на своїй землі є необхідне для забезпечення спільного блага українського 
народу: його державності та добробуту. Така культура праці на землі може убезпечити Ð  від хижацької, 
нищівної експлуатацÓ , яка створює небезпеку перетворити наші унікальні родючі чорноземи на пустелю.

Відповідно до цих засад, аграрна реформа, метою якої має бути формування високої культури та етики 
господаря, становлення та розвиток сільських територій і громад, повинна базуватися на верховенстві 
права та принципах сталості, прозорості, справедливості та всеосяжності. Не можна сегментарно запро-
ваджувати ринок земельних угідь, не здійснивши цілісного та системного реформування всього аграрно-
го комплексу, відповідних підготувань і змін у пов’язаних із ним супутніх сферах народного господарства: 
правосудді, фінансово-економічній системі, екологÓ , державній безпеці та ін.

Ми всі розуміємо, що аграрна реформа є потрібною. Проте слід пам’ятати, що вона має слугувати спра-
ведливому розподілу землі та всебічному розвитку українського села.  (…) Тому не можна дозволяти ство-
рювати надмірні земельні володіння – латифундÓ  які, за вченням Церкви, є нелегітимними самі в собі, 
бо дозволяють окремим особам концентрувати у своїх руках великі масиви землі. Сучасні латифундисти 
намагатимуться скористатися убогістю селян, пропонуючи їм «швидкі гроші» за їхню землю, позбавивши 
їх доступу до цієї землі, тобто реальної власності на неї. Такий оманливий порятунок селян від знедолення 
прирікає їх на тривалу недолю.

Земля була і є основою та джерелом утримання селянської родини. Стан нашого суспільства прямо зале-
жить від стану української сімÔ  як його основної клітини. Заробітчанство насильно відірвало українців від 
землі і створило оманливе враження, що можна обійтися без Ð  плекання і відповідального використання 
для блага власної сімÔ  та всього суспільства. Боляче дивитися на запустілі, некультивовані поля навколо сіл 
і містечок, значна частина населення яких покинула родину в пошуках засобів для виживання на чужині.

Безумовно, не можна безкінечно продовжувати мораторію на впровадження цивілізованого ринку зем-
лі. Останній є необхідним для розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, головно приватних 

фермерських господарств. Але й не можна його запроваджувати поспіхом, без належного підготування 
і без використання перевіреного світовою практикою арсеналу механізмів та інструментів, спрямованих 
на недопущення загроз, які б стали фатальними для України як держави. (…)

Ринок земельних угідь сільськогосподарського призначення, який має розкрити великий потенціал для 
економіки України, запроваджувати потрібно, але після ретельної підготовки процедури його запуску. 
Крім необхідних законів, слід подбати про: побудову справедливої судової та правоохоронної систем, ор-
ганізацію дешевого кредитування фермерів і дотацÓ  фермерів на зразок країн Євросоюзу, вдосконалення 
екологічних норм щодо збереження ґрунтів, реформування Державного геокадастру – та добре проана-
лізувати й усунути всі можливі корупційні ризики. Перелічені заходи мають супроводжуватися широкою 
просвітницькою роботою громадян нашої держави щодо цієї проблематики. (…)

Звертаємося до людей, які є власниками чи користувачами земельних ділянок, із закликом відповідально ста-
витися до землі і до свого права розпоряджатися нею як даром Божим та приймати рішення щодо неї дуже 
виважено, не спокушаючись примарними надіями швидкого зиску, але думаючи мудро і далекоглядно про Ð  
збереження та розвиток. Якщо ми легковажно і поквапливо відчужимо свою землю, вона відчужиться від нас і 
вже не працюватиме на благо – наше, наших родин та всього суспільства, і ця втрата може стати непоправною.

Звертаємося до державної влади України з проханням не пришвидшувати штучно земельну реформу, а 
підійти ґрунтовно до цього надзвичайно важливого питання і вирішувати його комплексно задля ефек-
тивного використання земельних ресурсів нашої країни та формування високої культури й етики госпо-
даря. Адже, як було сказано вище, поспіх і неналежна підготовка до здійснення аграрної реформи несе 
в собі небезпеку державності України і може призвести до катастрофічної втрати землі, яку український 
народ відчуватиме на собі впродовж століть.

Звертаємося ще до лідерів політичних партій і громадських активістів. Не політизуйте питання аграрної 
реформи та не використовуйте тему землі як інструмент політичної боротьби! Святість української землі, 
годувальниці нашого народу, повинна всіх нас об’єднати у відповідальності за Ð  захист, справедливий 
розподіл і плідний розвиток. Це потрібно для того, щоб тепер сущі і ще не народжені українці почувалися 
захищеними, повноправними і ефективними господарями на своїй рідній землі – справжніми добрими 
управителями Божих дарів.

Джерело: Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви 



БОЖИЙ ДАР І НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Серед багатства Божих природних дарів особливе місце займає щедра родюча земля, яку в Україні спо-
конвіку називали матір’ю-годувальницею. Приблизно третина світового запасу чорноземів знаходиться 
саме в нашій країні. Це справді великий Божий дар, що вимагає нашої відповідальності.

Нашій країні притаманний мегависокий рівень розораності сільськогосподарських угідь. Значні площі  
ґрунтів виснажені, що зумовлено тривалим використанням земельних угідь, яке не компенсується на-
лежними заходами з відтворення родючості. Земля деградує внаслідок надмірного використання міне-
ральних добрив та хімічних засобів захисту. Вагомим фактором забруднення літосфери є промислові та 
побутові відходи.

В Україні залишилось не більше як 3% від усіх територій, що колись були степами й луками. Саме рівнини, 
вкриті трав’янистою рослинністю, стали найбільш перетвореним унаслідок діяльності людей ландшафтом у 
Європі. Тому так багато степових рослин та тварин тепер зникають і їх занесено до Червоної книги України.

Для українців степи є важливою частиною природної спадщини, що за останнє століття перетворилася 
на ріллю, перемежовану дорогами та лісосмугами. Та степи і луки нам дуже потрібні саме такими, якими 
їх створив Творець. Саме там мешкає переважна більшість комах-запилювачів, яким ми завдячуємо 60% 
всього врожаю плодів і ягід. Тут також зростає значна кількість лікарських рослин. 

Від їх збереження значною мірою залежить і клімат планети. Високий вміст гумусу в степових та лучних 
ґрунтах дає можливість опадам в осінньо-зимовий період поглинатися й розподілятися по всьому ґрун-
товому профілю, затримуватися в ньому та поступово постачати воду нижнім горизонтам. Завдяки цьому 
формуються підземні води, джерела та степові річки. З цієї ж причини ґрунт не дає степові перетворитися 
на пустелю. У другій половині літа наземна частина багатьох степових трав починає всихати. Основна 
біомаса рослин очікує нового сезону, сховавшись глибоко під землю.  Завдяки дефіциту вологи процес 
накопичення гумусу відбувається швидше, ніж його розкладання. Таким чином, степ, допоки лишається 
степом, безкінечно накопичує в ґрунті гумус. А це означає, що в ґрунті скупчується двоокис вуглецю – го-
ловний парниковий газ, що спричиняє глобальні зміни клімату. Жоден інший механізм у природі не може 
так надійно й масштабно накопичувати двоокис вуглецю з атмосфери та консервувати його в ґрунті. 
Втім, варто зруйнувати степову рослинність, як чорнозем зазнаватиме ерозÓ  та руйнування. Чорноземи, 

які накопичували гумус від закінчення останнього зледеніння, майже повністю деградували за останні 
50—100 років і тотально перетворилися на ріллю. Тож без збереження значних площ степів і луків немож-
ливо подолати парниковий ефект і глобальні зміни клімату.

Надзвичайно важливо вберегти залишки ландшафтів із природною трав’янистою рослинністю та створи-
ти на них заказники, щоби передати прийдешнім поколінням українців. Не менш важливо не допустити 
виснаження земель сільськогосподарського призначення, мудро управляти їх ресурсами та відтворю-
вати їх природний потенціал. Нагальною є потреба екологічної конверсÓ  в землеробстві, заснованої на 
комплексній турботі про збереження родючості ґрунту завдяки дотриманню сівозмін, використанню ор-
ганічних добрив, сидератів та посівів багаторічних трав, застосуванню біологічних методів боротьби з 
бур'янами, шкідниками та хворобами рослин, упровадженню комплексу заходів щодо запобігання ерозÓ  
ґрунту, включно з безвідвальним та мінімальним обробітком ґрунту і полезахисним лісорозведенням.

Кожен покликаний зробити внесок для збереження землі як Божого дару, зменшивши власний екологіч-
ний слід, більш раціонально та помірковано використовуючи природні ресурси в повсякденному жит-
ті, мінімізувавши забруднення довкілля, вправляючись в екологічних чеснотах та нових стилях життя в 
Христі в ставленні до природи.
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Отче, ми воздаємо Тобі хвалу 
з усіма Твоїми створіннями.

Вони вийшли 
з Твоєї всемогутньої десниці;

Вони належать Тобі, 
сповнені Твоєї присутності й ніжності.

Славен будь!

Ісусе, Сину Божий, 
У Тобі все постало.

Ти воплотився в лоні Мар» , 
нашої матері,

Ти став частиною цієї землі
І дивився на цей світ 
людськими очима.
Сьогодні Ти живеш 
у кожному творінні,

У воскреслій славі Твоїй.
Славен будь!

Святий Духу, Ти своїм світлом
Направляєш цей світ до любові Отця

І чуєш стогони створіння, 
Ти також живеш у наших серцях,

Щоб спонукати нас до добра.
Славен будь!

Господи Боже,
Єдиний у Пресвятій Трійці,

Предивна спільното 
безмежної любові,

Навчи нас споглядати Тебе 
в красі всесвіту,

Де все говорить про Тебе.
Пробуди в нас почуття вдячності 

   і бажання прославляти Тебе 
за кожну істоту, 
яку Ти створив.

Даруй нам ласку відчувати 
глибоку єдність 
з усім, що існує.

Боже любові, покажи нам 
Наше місце в цьому світі,

Як бути знаряддям Твоєї любові
До всіх істот на цій землі,

Бо жодна з них не є Тобою забута.
Просвіти тих, хто володіє 

владою і багатством,
Щоби не впали в гріх байдужості

І в любові служили 
для спільного блага,

Допомагали слабким і 
піклувалися про цей світ,

У якому ми живемо.

Нужденні і земля волають:
Господи, наповни Своєю силою і 

Своїм світлом,
Щоби захищати все живе і 

приготувати краще майбутнє.
Щоб прийшло Твоє Царство – 

  Царство справедливості, миру, 
любові і краси.

Славен будь! Амінь.

Молитва християн у єдності зі створінням
(з Енцикліки Laudato Si)


