З історії церкви та села Мостище

Вперше про село Мостище згадується, коли воно належало Домініканському
монастирю, в записах домініканця Радзивіловського від 1643 року.
У 1651 році Богдан Хмельницький передав село Мостище Київському братському
монастирю. Отже народження села було пов’язано з духовним життям його засновників,
монахів монастирів. У свій час на річці Ірпінь було збудовано великий дерев’яний міст,
від якого й отримало свою назву село. Ще в давні віки в Мостищах був храм на честь
Андрія Первозванного з високою дзвіницею. Однак в час Руїни, як називали епоху по
смерті Богдана Хмельницького, до 1686 року Мостище згадувалося, як порожнє село.
Але саме з цього року починається відродження села, яке тоді належало до володінь
Межигірського монастиря. Однак в 1694 році гетьман Іван Мазепа підписав універсал,
в якому закріпив власність села за Братською обителлю.
Про життя села в цю епоху відомо, що річка Ірпінь стала кордоном між землями, що
відійшли до володінь Російської імперії — це по правий берег річки, а по лівий — до
володінь Польщі. У Гостомелі була митниця, а за мостом в Мостищах — пропускний
форпост. Наприкінці 17 століття розпочався визвольний, гайдамацький рух серед
населення Київщини, коли поляки утискали православ’я, навертаючи до унії й
покатоличення. Відомий факт, що Свято-Покровська церква Гостомеля, закладена
Фастівським полковником Семеном Палієм наприкінці 17 століття, згодом буде
перетворена в уніатський храм.
Гайдамаки знаходили підтримку не тільки серед православного люду, а й монахів
братських монастирів. Історія зафіксувала ім’я ватажка гайдамаків, Григорія Ступака,
який очолив гайдамацьке повстання в нашому краї, починаючи з 1758 року.
Гайдамакам вдавалося тимчасово визволити Гостомель і Чорнобиль від польської
окупації. Але боротьба ця тривала довго, лише в 1793 році, під час третього поділу Речі
Посполитої, кордон посунувся далеко від Гостомеля на захід країни.
Про Мостище також збереглися записи лікаря Наполеона Домініка де ля Фліза, який
змалював село також на полотні. Він так описував побут селян, яких нарахував біля
100 осіб, зауважуючи що селяни тримають багато худоби й всі ходять у чоботах, тоді
як у інших селах більшість ходила в постолах. Також де ля Фліз зауважує, що в селі
зовсім не було п’яниць. Всі – православної віри. В лісах навколо села водилося багато
вовків, котрі полювали на домашню худобу. Також тут водилися ведмеді й росомахи,
лисиці, дикі кози, зайці борсуки, а в річці – видри, бобри, і багато риби, особливо –
раків.
У XIX столітті Мостище ітенсивно робудовується, тут поміщик Піддубний спорудив
велику цегельню — сотні возів доставляли ці будматеріали до Києва.
Відомо, що в Мостищенському дерев’яному храмі котрий простояв два століття був
настоятель (1873-1889 роки) отець Михайло (Мирович). До Мостищенської церкви на
честь Андрія Первозванного були приписані села Горенка, яка тоді називалася Папірня
й Мощун, колишня назва Пильня. Неподалік храму була старенька церковноприходська школа. Нова церква Андрія Первозванного була закладена в 1887 році
згадуваним священником, це був величний з великим куполом храм, на цьому місці
зараз знаходиться Братська могила і меморіал воїнам Другої світової війни. Після отця
Михайла в храмі продовжив Божу службу його син Феофілакт. У 1901 році поряд з
храмом збудували одну з найкращих церковно-приходських шкіл, в приміщенні котрої
й досі навчаються діти. Зберігся й будинок священника.
А от храм, який був закритий в 30-и роки, а його настоятель отець Порфирій (Бублик)
засланий в сибірські табори, звідки він вже не повернувся, в 1941 році був спалений
під час відступу радянських військ, але мостищанам вдалося врятувати деякі ікони,
прихожани збиралися на молитви з отцем Василем, то в одному, то в іншому будинках
села.
У період Другої світової війни поблизу села проходила лінія оборони Києва, ще й досі
збереглися ДОТи, в небі над Мостищем було збито літак Героя Радянського Союзу
капітана В. Кулешова, на його честь названо одну з вулиць селища, пам'ять героїв
Другої світової війни оберігає меморіал.

У 1946 році невеликий храм збудували на цвинтарі, за дзвіницю служила сосна, до
гілок якої прив’язали рейку і диск колеса трофейної автівки. У 1960 році храм на
цвинтарі в Мостищах знову зруйновано.
Відродження мостищанського приходу розпочалося з 2 серпня 1997 року, коли до
села приїхав випускник Київської духовної Академії ієрей Ростислав (Світанько). Перші
богослужіння відбувалися під відкритим небом, наразі церква має два храмових
приміщення, на горі за ними споруджується новий храм на честь Андрія Первозванного
та пророка Іллі, прихожани не тільки з Мостищ, як от родина Черінських з Гостомеля,
допомагають у його споруджені. На горі, є галявина до якої підступають віковічні дуби,
де освячувалася ікона, встановлено хрести. Також покладено підвальні блоки під
майбутній храм, тут віє спокоєм та умиротворенням, хоча за якихось п’ятдесят метрів
— гамірний автошлях «варшавки».

Про автора чудотворного
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образу

Богородиця

Микола Никифорович Рог 24 травня 1987 року побачив уночі видіння – Пресвяту
Богородицю, як вона сходила з неба у сяйві й сліпучо білому одязі. У Цариці Небесної
була свята чаша. Через тринадцять років, що пройшли для Микола Никифоровича, були
роками великих роздумів щодо видіння лику Богородиці, він почав часто ходити до
церкви, причащатися, читати Біблію, а згодом став пономарем церкви. За ці роки в
нього народився іконний образ Богородиці «Мостищенської» на створення котрої
благословив настоятель храму Андрія Первозванного і пророка Іллі, отець Ростислав.
Ікона була написана до 21 вересня 2001 року, в день Різдва Богородиці, в цей же день
прихожани церкви та віряни з інших приходів, зокрема Гостомеля, Києва, Горенки,
Вишневого та інших вирушили з нею в Хресний хід. Ієрей Ростислав і протоієрей Адам
з Київського храму Зачаття Іоана Предтечі очолили хресну ходу й здійснили
Божественний молебень.

На світлині отець Ростислав з прихожанином

