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Шановна викладацька родино,
дорогі студенти!
Христос Воскрес!
Дозвольте мені щиро й тепло привітати Вас із
величним святом Воскресіння Христового! Святом,
що дарує всім нам упевненість у завтрашньому дні,
вселяє спокій у серця, зміцнює віру та живить душу.
У ці дні ми, аналізуючи минуле, творимо сучасне і
вибудовуємо майбутнє. Кожен християнин сприймає
Воскресіння Христове з відкритою душею і чистим
серцем, почуттям радісної благодаті та надії на краще.
Особливої значимості нині набуває проникливе слово Творця, звернене до людей: «Мир вам!».
І, справді, як ніколи, нам усім потрібен мир і спокій.
Тож напередодні світлого й урочистого дня Великодня бажаю добра, благополуччя і миру Вам і Вашому дому. Нехай світло Воскресіння Христового надає
нам силу перебороти всі труднощі, які випали на нашу долю. Хай життя оновиться разом із природою,
а почуття світлої радості ніколи не покидає Вашу душу. Бажаю вам, вашим рідним та близьким щастя,
здоров’я, любові та непохитної віри в кращий завтрашній день! Нехай Ваше життя буде щедрим, як
запашна Великодня паска, і яскравим, як українська писанка.
Щиро зичу, аби тихе сяйво Великодня наповнило Ваші світлі душі любов’ю до ближніх, щоб Ви
ділилися один із одним не тільки смачною паскою, але й турботою, добротою та любов’ю.

З повагою ректор ЛНАУ,
академік НААНУ
В.В. Снітинський
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Науково-практична конференція «Томос і Украї

11 квітня 2019 року у Львівському національному аграрному університеті відбулася Урочиста
академія з нагоди присвоєння почесного звання Doctor Honoris Causa ЛНАУ Предстоятелю
Православної церкви України, Блаженнішому Епіфанію та науково-практична конференція «Томос
і Україна».
Урочистість розпочалася молитвами «Будь ім’я
Господнє» та «Отче наш» у виконанні Народної хорової капели «Джерела Розточчя». Ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський
представив високодостойних гостей університету:
Блаженнішого Епіфанія, Митрополита Київського та всієї України, Архієрея Православної церкви
України; керуючого Львівською єпархією Православної церкви України, Митрополита Львівського
Макарія; Архієрея Православної церкви України,
керуючого Львівською та Сокальською єпархією,
Митрополита Львівського і Сокальського Димитрія; єпископа Володимир-Волинського і Турійського ПЦУ Матфея; Правлячого Архієрея Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, Владику
Михаїла Колтуна; голову Львівської обласної
державної адміністрації Олега Синютку; голову
Львівської обласної ради Олександра Ганущина.
Також були присутні ректори львівських університетів, духовенство та представники громадськості
Львова.
Розпочинаючи цей науковий захід, Володимир
Васильович згадав усіх тих, хто упродовж багатьох
років боровся за незалежну Українську церкву,
вільну від російського православ’я, яке служило
імперським амбіціям сусідньої держави та було
інструментом духовного та національного поневолення. Ректор університету відзначив, що надання
Томосу Україні стало подією не тільки церковного
життя, але й державної ваги, бо вже нині є запорукою утвердження духовної свободи та єдності
українців, важливим чинником зміцнення нашої
держави.
Враховуючи плідну архіпастирську, наукову
та суспільно-громадську діяльність Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Вчена рада
ЛНАУ 27 березня 2019 року ухвалила присвоїти
йому почесне звання Doctor Honoris Causa. Після
отримання диплома Митрополит подякував колективу університету і наголосив на тому, що 2019
рік особливий для України і для Православної
церкви: «Цей рік є особливим і назавжди увійде в
історію як рік Божої милості для нашого українсь-

кого народу, адже 6 січня цього року ми отримали
Патріарший Синодальний Томос про автокефалію
Православної церкви України з рук Патріарха
Варфоломія. І кожен нині може переконатися у
тому, що ми є помісною, незалежною автокефальною Православною церквою України». У своєму
виступі Предстоятель ПЦУ згадав одного з найвідоміших студентів нашого навчального закладу,
«генія українського національного і націєтворчого духу» Степана Бандеру. «І коли нас називають
бандерівцями, то ми цим пишаємося», – зазначив
Його Блаженство. «Ми закликаємо до єднання, до
спільного служіння інтересам нашого народу. Бо і
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їна» та зустріч Блаженнішого Епіфанія у ЛНАУ

досі є багато тих, хто сумнівається у тому, що незалежна Українська держава існуватиме. Зараз ми
проходимо певні випробування. Чи ми будемо й
далі рухатися у напрямку розбудови нашого європейського майбутнього, чи станемо озиратися і
робити щось протилежне – це залежить від кожного з нас», – наголосив Митрополит. На завершення
свого виступу Блаженніший Епіфаній побажав нашому навчальному закладу процвітання, успіху й
освітніх здобутків на благо України та нагородив
церковними відзнаками тих осіб, завдяки яким
відбулася зустріч та наукова конференція. Благословенною грамотою та відзнакою помісної Пра-

вославної церкви України нагороджено ректора
ЛНАУ Володимира Снітинського, голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку, голову Львівської обласної ради Олександра
Ганущина, викладача кафедри гуманітарної освіти,
митрофорного протоієрея о. Івана Саса.
У роботі наукової конференції взяв участь
Митрополит Макарій, без глибоко християнської
позиції якого, як зазначив ректор університету,
не відбулось би створення єдиної Православної
церкви України. Відповідно до Ухвали Вченої ради
ЛНАУ Митрополиту Макарію було присвоєно
звання «Почесний професор ЛНАУ».
Із вітальним словом до учасників конференції
звернулися голова Львівської обласної державної
адміністрації Олег Синютка та голова Львівської
обласної ради Олександр Ганущин. Відповідно до
Ухвали Вченої ради нашого навчального закладу їх
було нагороджено Подяками за активну суспільно-громадську діяльність та співпрацю із Львівським національним аграрним університетом.
Доктор церковно-історичних наук, Митрополит
Львівський і Сокальський Димитрій виступив з
доповіддю «Томос та Україна», у якій він ґрунтовно висвітлив історію боротьби Української церкви за незалежність. За розвиток української богословської науки та освіти, християнське виховання молодого покоління, активну діяльність щодо
створення ПЦУ Митрополита Димитрія нагороджено дипломом «Почесний професор ЛНАУ».
Як відзначив у своєму виступі ректор університету, з великою радістю надання Томосу зустріли
й українські греко-католики разом із Главою церкви, Блаженнішим Святославом Шевчуком. Своє
бачення важливості надання Томосу Україні та
розвитку українських церков висвітлив Єпископ
Сокальсько-Жовківський УГКЦ Михаїл Колтун.
Із промовою, присвяченою ідеї софійності в історії
української церкви, виступив військовий капелан,
отець Андрій Зелінський.
Щирим дарунком для гостей нашого навчального закладу стали духовні та патріотичні твори у
виконанні творчих колективів ЛНАУ – Народної
капели бандуристів, Народної капели викладачів
і студентів університету (керівник – Заслужений
працівник культури України Іван Качкевич) та Народної хорової капели «Джерела Розточчя» (керівник – Марія Мандзак).

Анжела Куза,
в.о. доцента кафедри гуманітарної освіти
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16 квітня 2019 року у Львівському НАУ для студентів відбувся майстер-клас із розпису писанок,
який провела львівська майстриня Марія Рижук та
її талановиті діти. Пані Марія виховує п’ятеро дітей,
серед них одна донечка з особливими потребами. На
конкурсі мистецьких робіт у Парижі два її сини-школярі Роман та Олег отримали найвищу нагороду і
диплом «Золотий мольберт» за написані ікони.
Розпочала майстер-клас писанкарка молитвою та
розповіддю про мистецтво розмальовування писанок. Пані Марія ознайомила всіх з особливостями
творення дивовижного світу орнаментів та пояснила, що означають ті чи інші зображення та кольори
на писанці. «Коли буде писатися писанка, кожен
повинен закласти свої молитви, побажання, віру
у творіння, тоді писанка стане оберегом для родини», – так навчала студентів пані Марія.
Учасники майстер-класу зрозуміли, яким клопітким та нелегким є процес розписування,
проте кожен зумів створити свою неповторну писанку.
Також традиційно студенти та викладачі ЛНАУ одягнули велику університетську писанку, яка прикрашатиме університет протягом всіх великодніх свят.
Святкова писанка й донині є одним із найважливіших символів українського Великодня. Занурення у її таємничу символіку, що разом із весняними барвами відтворює культуру
наших пращурів, відкрило перед студентами глибокий і таємничий світ, який визрівав протягом тисячоліть і досі залишається важливим у духовному житті українського народу.
Висловлюємо щиру подяку майстрині Марії Рижук та її дітям, а також старшому лаборанту кафедри екології Любові Метко за організацію цього заходу, викладачам
кафедри фінансів, банківської справи та страхування і творчій команді ППО студентів та
аспірантів ЛНАУ.
Оксана Качмар, керівник відділу
з організації виховної роботи студентів

