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  Кожен рік 1 січня в Свято-Успенській  Почаївській Лаврі відбувається святкування
пам’яті преподобного Амфілохія, чудотворця Почаївського.  І з кожним роком все
багатолюдніше стає в  цей час в її храмах. Все більша кількість паломників приїжджає на
святу гору, щоб вшанувати пам’ять великого угодника Божого.  

  Преподобний часто повторював: «Як ти до людей, так і люди до тебе». І от уже більше
як  чотири десятиліття не тільки не зменшується, а з кожним роком зростає людський
потік бажаючих вклонитися  угоднику Божому і вшанувати його пам’ять. Багато із людей
які прикладаються  до святих  його мощей, відчувають силу благодаті, яка від них 
випромінюється.  

  30 грудня, в п’ятницю, рака зі святими мощами преподобного Амфілохія хресною ходою
була перенесена з Печерного храму до Преображенського  собору.  

  В суботу, святкове вечірнє богослужіння проходило в Спасо-Преображенському соборі
Лаври. Після акафісту преподобному Амфілохію всі присутні мали змогу приложитися до
святих мощей та були помазані святим єлеєм. Після невеликої перерви, рівно опівночі, у
цьому ж храмі розпочалася перша нічна літургія.  

  

  Святкову пізню Божественну літургію служили також в Преображенському соборі. Як і
напередодні вечірнє богослужіння, її очолив високопреосвященніший Марк, митрополит
Хустський і Виноградівський. Йому співслужили: митрополит Тернопільський і
Кременецький Сергій, митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим, митрополит
Почаївський Володимир, єпископ Конотопський і Глухівський Роман,  єпископ Ірпінський
Климент,  єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл та численні гості в священному сані.
Зі словом проповіді до богомольців звернувся преосвященніший Климент, єпископ
Ірпінський.  

  Після літургії раку з нетлінними мощами Преподобного хресним ходом перенесли до
Печерного храму.  
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  У цей день митрополит Питирим поспілкувався з миколаївськими паломниками. Також у
Почаївській лаврі в день пам’яті преподобного Амфілохія відбувся Всеукраїнський з’їзд
молоді . Біля 500
молодих людей з усієї України зібралися на святкування з нагоди вшанування пам’яті
святого подвижника.  

        {phocagallery
view=category|categoryid=1774|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
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  Використані текст та фотографії з сайту Почаївської Лаври , офіційного сайту УПЦ ,
Діонісія Корєлова  

  

  Всім своїм життям преподобний явив приклад виконання Божої заповіді про любов.
Наділений від Господа даром цілительства  душ та тілес людських, він від всього серця,
сповненого любові й співчуття до ближнього допомагав  всім страждущим. По його
молитві Господь повертав слух глухим, сліпим зір, скорботним  відраду та  спокій, із
людей виходили біси. Скільки сліз висушив старець своїми молитвами, скільки горя
прийняв в своє серце, даруючи при цьому  усім мир, вселяючи в серця радість та надію.  

  

  По закінченню богослужіння Владика Намісник подякував всім за паломництво в Святу
Лавру, за спільні молитви, та сказав:  

  «Виголошенням  «Многая и благая лета», ми завершуємо нинішній празник. Цей
празник, я думаю, що всім нам приніс радість, дав нові імпульси і духовні сили.  

  В цих відчуттях радості ми бачимо милість Божу, дію Духа Святого, Якому з Отцем і
Сином слава вовіки. Вчорашня і нинішня соборна молитва – це Благодать, яка подає
духовну радість. Причислення преподобного до лику святих, святкування його пам’яті, це
прояв великої милості Божої до всіх нас. Тому що молячись до нього ми отримуємо
допомогу у різних її проявах, дивлячись на нетлінні мощі і прикладаючись до них ми
утверждаємся в вірі, читаючи його житіє ми отримуємо настанови.  

  Сьогодні в священний і воскресний день, і в дні предпразнства Різдва Христового,
бажаю вам преосвященні владики, дорогі отці, браття та сестри, миру, радості, здоров’я і
щоб сяйво Віфлеєма  просвітило наш розум і серце, щоб ми подібно очевидцям тієї
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славної події, постійно прославляли Спасителя світу Христа, Який прийшов на землю,
щоб спасти людській рід.  

  Від себе особисто та від лиця Лаврської братії хочу висловити ще раз всім вам щиру та
сердечну подяку. Хай Господь береже Вас на многая і благая літа».  
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