
НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНИ 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

(Мт.4, 18-23  та 4,25 – 5,12) 

Христос серед нас! 
 

Дорогі брати і сестри! 
Друга неділя після Святої Тройці присвячується вшануванню всіх 

Святих України. Сьогодні в українських церквах співається тропар 
свята: «Як плід прекрасний Твого спасительного сяйва, земля 
Українська приносить Тобі, Господи, всіх святих, що в ній просіяли. Їх 
молитвами в мирі глибокому Церкву і державу нашу заступництвом 
Богородиці збережи, Многомилостивий».  

 
А у святочному кондаку ми чули: 
«Сьогодні сонм святих землі Української, що догодив Богу, стоїть 

у церкві і невидимо за нас молиться Богу; ангели з ними 
славословлять, і всі святі Церкви Христової з ними святкують: за 
нас бо молять всі разом Предвічного Бога».  

 
 

Коли ми пильно розглянемо мозаїку при вході нашого храму то ми 
бачимо, що Святий Апостол Андрій Первозваний разом з Святими 
Архангелами Михаїлом та Гавриїлом приєднуються до Святих України, 
яких ми налічуємо в книгах святих більше 200 осіб. 

Хто ж такі є ці святі? Тільки небагатьох святих спорідненими з 
українським народом Православна Церква офіційно записала в книгах 
святих. Велике число українських святих розпочинається після 
хрещення Великої Княгині Ольги. 

 
На мозаїці нашого храму, в найнижчому ряду зоображені Св. Петро 

Могила, Митрополит Київський. 
 
Св. Феоктист, Святитель, Єпископ Чернігівський. 
 
Св. Борис, благовірний князь, страстотерпець. 
 
Св. Гліб, благовірний князь, страстотерпець. 
 
Св. Князь Ігор Ольгович, князь, мученик. 
 
Св. Нестор Літописець, преподобний Печерський. 



 
Св. Іов, преподобний, ігумен і чудотворець.  
 
Св. Афанасій, преподобний мученик, ігумен Берестейський. 
 
Св. Княгиня Ольга, прийняла християнську віру. 
 
Св. Князь Володимир, рівноапостольний. 
 
Св. Всеволод, благовірний князь.  
 
Св. Антоній, преподобний Печерський. 
 
Св. Макарій, преподобний, чернець Києво-Печерського монастиря. 
  
Св. Феодосій, преподобний, ігумен Печерський. 
 
Св. Аліпій, преподобний Печерський, іконописець. 
 
Св. Димитрій, Святитель, Митрополит Ростовський. 
 
Св. Іоасаф, Святитель, Єпископ Білгородський. 
 

Інші Святі України зоображені на мозаїці без індивідуального 
призначення.  Але це тільки незначна частина всіх святих, бо більшість 
святих відомі тільки Богові, вони виходили з усіх верств людства, вони 
присвятили своє життя для слави Божої. 

 
 

З новим відродженням нашої Батьківщини і нашої Рідної Церкви, 
Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату та 
Священний Синод на чолі з Святійшим Отцем нашим Патріархом 
Київським і всієї Руси-України Філаретом увесь час доповнює сонм 
Святих України. Наша Свята Церква вивчає і перевіряє тих, які своє 
життя пожертвували заради Христа Спасителя. Багато з нас, ще за 
наших часів були свідками, коли безбожний комуністичний режим на 
Україні винищив майже половину українського населення – 
духовенства, інтелігенції і працьовитого українського народу, лише за 
те, що вони любили свою Церкву та свій український побожний народ.  

 



І ми впевнені, що серед замучених, закатованих, розстріляних є 
багато мучеників, які перед очима Милосердного Бога заслуговують 
бути заліченими до сонму Святих України. 

 

Дорогі брати і сестри! Вшануймо ж сьогодні всіх Святих України, 
попросимо в наших молитвах, що всі Святі молилися за нас грішних 
перед престолом Милосердного Бога, щоб вони випросили у 
Милосордного Господа Бога нашого церковного єднання всього 
українського народу в Україні і Діаспорі, щоб Господь Бог послав на 
всіх нас братерську любов і щоб всі ми молилися за закріплення 
Державности України. 

Дорогі брати і сестри! Разом з усіма святими помолимося і хвалу 
принесемо Господеві, Богу нашому: В мирі глибокому нашу Святу 
Українську Православну Церкву Київського Патріархату і українську 
державу нашу заступництвом Богородиці збережи, Многомилостивий, 
покажи, Господи, світло істини всім тим, які відвертаються від Рідної 
Матері України та Святої Української Церкви, не дай нам осоромитися 
перед нашим побожним українським народом. 

Нехай милість Твоя, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на 
Тебе.  

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


