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СВЯТИНЯ У НОВОМУ ХРАМІ
Наприкінці  листопада віряни Білоцерківської 
єпархії зустріли велику святиню Православ’я – дес-
ницю великомученика Георгія Побєдоносця. Святі 
мощі привезено до України з монастиря Ксено-
фонт Святої Гори Афон, що в Греції.

Хресною ходою святі мощі було при-
несено до Спасо-Преображенського 
кафедрального собору м. Білої Церк-
ви та на честь їх перебування від-
правлено молебень.

Митрополит Білоцерківський і 
Богуславський Августин виголосив 
подячне слово делегації з Афону, що 
супроводжувала мощі. Владика від-
значив особливий Промисел Божий 
у тому, що святі останки Георгія Побє-
доносця перебувають у Білій Церкві 
– древньому місті Юр’єві, названому 
на честь цього святого. Владика ви-
словив сподівання, що молитвами 
святого Георгія укріпиться право-
славна віра на Білоцерківщині, 
ствердиться духовність та мораль-
ний устій, що сприятиме духовному 
відродженню та процвітанню цього 
краю.

27 листопада після Божественної 
літургію у Спасо-Преображенському 
кафедральному соборі відбулася 
Хресна хода з мощами святого Геор-
гія та списком його чудотворної іко-
ни до храму на Замковій Горі, де було 
відправлено молебень. Уже в стінах 
новозбудованого храму митрополит 
Августин привітав усіх вірян, поваж-
них гостей, паломників, які долучи-
лися до величних урочистостей, що 
відбулися у древньому граді Юр’єві: 

- Господь нас напоумив і дав мож-

ливість провести цей Хресний хід за 
участю військових, рятувальників, 
представників правоохоронних ор-
ганів, кадетів на честь перебування 
мощей святого Георгія Побєдоносця 
- покровителя міста над Россю. Ця 
святиня подорожує Україною впро-
довж місяця, всього 11 міст відвідує 
вона, у тому числі й Білу Церкву. Це 
велика честь для нас, бо ж в Україні 
аж 25 обласних центрів і 400 район-
них! Господь подарував нам і чудову 
погоду, попри всі несприятливі зимові 
прогнози. 

Святий великомученик Георгій 
Побєдоносець (II - III ст.) виріс у Кап-
падокії (Мала Азія) у християнській 
сім’ї. Вступивши до римського вій-
ська, святий Георгій своїми ратними 
подвигами заслужив увагу імпера-
тора Діоклетіана й був призначений 
одним із старших воєначальників. 
Отримавши доручення імператора 
про переслідування християн, Геор-
гій відкрито проголосив себе хрис-
тиянином і свідомо пішов на страж-
дання заради Христа. Після восьми-
денних тяжких катувань із вимогою 
зректися Христа був обезголовлений 
у 303 (304) році. Шанування Георгія як 
святого відразу розповсюдилося по 
всій імперії і підтвердилося багатьма 
чудесами.

У Київській Русі Георгій Побєдоно-

сець здавна є захисником православ-
ного воїнства і водночас покровите-
лем землеробів. І це закономірно, 
бо й той, і інший мають сумлінно 
трудитися кожен на своєму полі: 
воїн – на полі битви, а хлібороб – на 
врожайній ниві. Землероб власним 
потом поливає чорний ґрунт, праг-
нучи зібрати щедрий урожай. А воїн 
проливає кров свою на полі борні, 
оберігаючи прапор і відстоюючи 
честь землі рідної. 

Георгія Побєдоносця шанують і 
православна церква, і католики, він 
є святим і для арабів-мусульман. А це 
чи не єдиний випадок у релігії.

Мощі Святого Георгія Побєдоносця 
зберігаються в Італії, Великобританії, 
Іспанії, Росії, Грузії, на арабському 
Сході. Цей святий є покровителем 
Лондона, Венеції, Москви, Тбілісі, а 
також нашої Білої Церкви.

Син хрестителя Русі великого князя 
Володимира князь Ярослав Мудрий 
був охрещений з ім’ям Георгій. На 
початку XI ст. князь Ярослав (Георгій) 
спорудив у Білій Церкві на Замковій 
горі кафедральний собор на честь 
свого Небесного покровителя – свя-
того великомученика Георгія Побєдо-
носця. Нині на цьому місці спорудже-
но новий Свято-Георгіївський храм. 

P.S. Благодійний фонд повідомляє: 
загальнобудівельні роботи на Зам-
ковій горі завершено, розробляється 
концепція розпису храму, до реа-
лізації якої планують приступити 
з 1 травня 2014 року. На сьогодні 
тривають роботи зі встановлення 
опалювальної системи, вентиляції 
та стяжки на підлозі.

Отож 12 грудня у фінальному ета-
пі загальноакадемічного конкурсу 
«Мадам Гармонія» за діадему пере-
можниці будуть змагатися Ольга Де-
нисюк (клуб «Промінь надії»), Ольга 
Ковальчук (клуб «Криниця життя»), 
Надія Матика (клуб «Надія»), Таскіра 
Максюта (клуб «Усмішка»), Ольга 
Позднякова (клуб «Сузір’я»). Крім 
звання «Мадам Гармонія-2013», яке 
отримає лише одна учасниця фіна-
лу, інші чотири стануть лауреатами 
конкурсу  в наступних номінаціях: 
«Мадам Елегантність», «Мадам Твор-
чість», «Мадам Ерудиція», «Мадам 
Глядацьких симпатій».

Изучив множество докумен-
тальных материалов, Анатолий 
Антонович  написал и издал бро-
шюру «Ход боевых действий по осво-
бождению города Белая Церковь от 
немецко-фашистских захватчиков 
(декабрь 1943 - январь 1944 годов)».

Подробным, последовательным и 
интересным был рассказ гостя о бит-
ве за освобождение Белой Церкви и 
прилегающих к ней территорий... 

Триває чемпіонат України з хокею 
сезону-2013/2014 років. Білоцер-
ківська команда «Білий Барс» про-
вела 10 ігор з п’ятьма командами-
суперниками і за результатами 
поєдинків посідає 1-ше місце в 
турнірній таблиці, маючи у своєму 
арсеналі 24 очки. 

Відбудований храм Св. Вмч. Георгія Побєдоносця на  
Замковій горі вперше приймав у своїх стінах святі мощі.   
І це десниця покровителя древнього міста Юр’єва,  
сучасної Білої Церкви, - Георгія Побєдоносця


