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Святий йоСиф –  
великий заСтупник  
у житті й Смерті нашій

Слава Ісусу Христу!
Дорогі наші читачі! З ваших численних листів ми щоразу більше довіду-

ємося про те, наскільки наш «Місіонар» стає корисною поживою для вашої 
душі. Мушу сказати, що коло наших читачів розширюється, а отже місія, 
яку здійснює наш часопис, не є безплідною, і, дякувати Богові, триває далі. 

Місяць березень присвячений особливому почитанню святого Йосифа 
Обручника, великого заступника в житті та смерті. Цього місяця ми 
також розпочинаємо Великий піст, який є часом випробувань і спокус для 
кожного, хто прямує до Бога. І тому надзвичайно важливо протягом цьо-
го часу Посту вибрати собі за покровителя святого Йосифа: в молитві 
до нього розпочати і закінчити період випробувань. З досвіду ми знаємо, 
що нечисті сили особливо допікають нам тоді, коли йдемо до церкви, кля-
каємо до молитви, чи розпочинаємо піст. Саме тоді, коли розпочинаємо 
якусь святу справу, зазнаємо численних стріл лукавого, який сіє неспокій і 
сумніви в нашій душі, розбрат і сварки, які нищать чистоту любові до на-
ших рідних, близьких. Ось у цьому криється небезпека посту: у зростанні 
гордості та самолюбства. А справжнє значення цього святого часу полягає 
в тому, щоб втихомирити гамір своєї душі, віднайти в собі внутрішній 
голос молитви, радість, яка випливає з покори, відкрити двері милосердя 
до інших. У цьому нам допоможе святий Йосиф: встояти перед злими спо-
кусами та зберегти чистоту душі. 

Ось як говорить про цього великого заступника св. Тереза від Ісуса: «Хто 
не знайшов ще вчителя, який би його навчив внутрішньої молитви, хай 
собі цього хвалебного Святого візьме за вчителя і провідника, а під керівни-
цтвом його не заблукає. Вже багато років, скільки пам’ятаю, щороку в день 
його свята прошу про якусь благодать ‒ і завжди її отримую, а якщо моє 
прохання в чомусь невідповідне, він його завжди виправить для більшого 
мого блага». 

Про велику побожність святого Йосифа оповідає нам Євангеліє: «Йосиф, 
її (Марії) чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, хотів тай-
кома її відпустити» (Мт. 1:19). Тут підкреслюється, що праведність свя-
того Йосифа полягала в тому, що він не тримав зла на інших, був далеким 
від помсти. Як це важливо і актуально для кожного з нас: не дозволити 
лукавому посіяти злобу й ненависть в нашому серці, а завжди з найбіль-
шим довір’ям віддати себе Божому милосердю, навчитися слухати Бога, як, 
зрештою, вчинив і святий Йосиф: «Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як 
звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку» (Мт. 1:24). 
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О, Божественне Серце Ісуса!  
У злуці з тим наміром, з яким Ти на 
землі віддавав славу Богові і тепер 
щоденно віддаєш у Пресвятій Тайні 
Євхаристії, жертвую Тобі через 
Непорочне Серце Пречистої Діви Марії 
усі свої молитви, справи, слова, думки й 
витривалість у терпіннях нинішнього 
дня як винагороду за всі зневаги, образи 
і кривди, завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за Cвятішого
Отця Папу Римського, за святу 
Церкву, за навернення грішників та в 
усіх намірах Апостольства молитви, 
призначених на цей місяць (вказати 
місячні намірення: загальне, євангелізаційне, місцеве)
і намірення на сьогоднішній день 
(вказати намірення дня). 
Пресвяті Серця Ісуса і Марії, 
спомагайте святу Церкву та Україну!
Святий Йосифе, Покровителю і 
Заступнику приятелів Ісусового Серця, 
моли Бога за нас!
Святий Архангеле Михаїле,  
св. Миколаю, св. Володимире,  
св. Йосафате, заступники України, 
моліть Бога за нас!

молитва ЩоДенноГо пожертвування  
Для Членів апоСтолЬСтва молитви

наміри апоСтолЬСтва молитви на березень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЗАГАЛьНий: Щоб сім’ї у скруті отримували необхідну підтримку і діти могли зростати в 
здоровому й мирному оточенні.

ЄВАНГеЛІЗАЦІйНий: Щоб християни, дискриміновані й переслідувані за віру, кріпилися, 
вірні Євангелію, завдяки невпинній молитві цілої Церкви.

МІСЦеВий: За добробут й духовний розвиток українських сіл.

ПОКРОВиТеЛьКА: препмуч. Євдокія

Сторінка апоСтольСтва молитви
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наміри апоСтолЬСтва молитви на квітень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

енцикліка Папи лева ХІІІ «нові речі», на-
писана більше сто років тому, голосить слова, 
які завжди є актуальними: «не бракуватиме 
ніколи землі болю, бо гіркі, тверді, важкі є 
наслідки гріха, які, хочемо цього чи не хо-
чемо, супроводжують людину аж до гробу. 
Терпіти і переживати труднощі  – спадщина 
людини, і що б ми не робили і як не намага-
лися, немає ані сили, ані способу, що могли 
б усунути терпіння зі світу. Перед розумом 
і вірою праця не принижує людину, але, що 
більше, – ушляхетнює її, ставлячи її на висо-
ту чесного життя власною працею. негідним, 
однак, людини є уважати людину як знаряд-
дям зиску і оцінювати її за вартістю її нервів і 
сил її м’язів. Треба також шанувати релігійні 
та духовні блага робітників. 

найважливішими обов’язками є дати кож-
ному справедливу винагороду. Обманювати 
когось щодо належної йому платні є такою 
великою провиною, що вона кличе о помсту 
до неба перед Богом. «Ось платня робітників, 
яку ви порушили обманно, кличе і цей оклик 
зранив вуха Господа сил». ( Ап. Як 4, 5 ). 

Загальний: Щоб дрібні фермери отримували справедливу винагороду за свою цінну працю

Робітник і працедавець нехай, отже, тво-
рять спільною згодою умову й встановлюють 
величину платні, але тут завжди має врахо-
вуватись чинник природної справедливості, 
який є найважливішим, є вищим від волі 
обох сторін, що домовляються. Тому є дуже 
важливо, аби кількість винагороди не була 
нижчою від коштів утримання робітника. 
Коли робітник змушений з тих чи інших 
причин прийняти умови, які накинені йому 
власником чи підприємцем, які по волі чи по 
неволі мусять бути прийняті, – стає ясно, що 
це насильство, проти якого протестує спра-
ведливість». 

Багато дрібних підлриємців, сьогодні, 
приймають умови, проти яких протес-
тує справедливість і людська гідність. Але 
страх, щоб не опинитися на вулиці, щоб 
мати хоч щось, спонукає поступатися й 
працювати за чужими правилами. Тільки 
Господь сил, який чує голос людський, що 
кличе про допомогу, у певний час, прийде 
й і розсудить – комусь дасть, а в когось за-
бере… 

Понад 380 мільйонів африканців вважа-
ють себе християнами, а християнство є па-
нуючою релігією в більшості країн централь-
ною та південної Африки. Християнізація 
Африки була б неможливою без хоробрих та 
відважних людей – місіонерів. Перша хвиля 
християнського місіонерства почалась ще на 
початку християнства, адже за переказами 

перша африканська церква на території су-
часних ефіопії та Єгипту була заснована са-
мим апостолом Марком у 42 році. цікаво, що 
нащадки цих перших християн і досі збері-
гають свою віру, в Єгипті це копти, які попри 
вторгнення арабів-мусульман не прийняли 
іслам, але були змушені платити спеціальний 
податок за свою іновірність. 

Євангелізаційний: Щоб християни Африки давали свідчення любові й віри в Ісуса 
Христа в умовах політично-релігійних конфліктів

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За усвідомлення пріоритетних благ у житті й за оздоровлення українського 
населення від алкоголю

Алкоголь вбиває понад 40000 українців що-
року – каже статистика. А ще більше осіб – сво-
їх рідних, близьких, вбивають самі алкоголіки. 
Повільними, багаторічними є муки дружин і 
страхи дітей. Душевний неспокій терезих ро-
дичів і насильство різного роду, принижують 
гідність і породжують у них комплекс меншо-
вартості. 

 В Україні фіксується 25-30% випадків ди-
тячої патології новонароджених, і дуже часто 
причиною цього є саме алкоголь, тобто вжи-
вання алкоголю як мамою, так і татом. Але цей 
факт зазвичай не розголошується... Сьогодні 
рівень споживання алкоголю в Україні є од-
ним із найвищих у світі і становить близько 20 
літрів абсолютного спирту на душу населення 
за рік (офіційна статистика повідомляє про 12-
13 літрів). Крім того, наше законодавство не ви-
знає алкогольним виробом пиво і таким чином, 
населення власноруч оплачує своє винищення. 
Адже алкоголізм починається, здебільшого, 
саме з пива. Як показують останні досліджен-
ня ВООЗ, Україна займає перше місце в світі по 

вживанню алкоголю серед дітей та молоді...
Здоровій, тверезій людині властиво невпин-

но прагнути нових здобутків у своєму фізич-
ному та духовному розвитку. Замість цього нас 
з дитинства позбавляють права вибору між 
вживанням алкоголю та свідомим тверезим 
життям. Кожна друга сповідь, розмова матерів 
і дружин починається зі сліз безпорадності, 
перед одержимістю синів і чоловіків “зеленим 
змієм.” Чим можемо допомогти нашим узалеж-
неним родичам? Перш за все, молитвою, яку 
ми може промовляти за нього, чи за неї, якщо 
вони не в змозі, не в стані: 

Отче небесний! Я хворий. Ти дав мені життя 
і здоров’я, але через надмірне вживання алко-
голю я знищив Твої дари і втратив свою свобо-
ду. Через мене страждає багато людей, ще інші 
дають мені відчути, що зі мною не все гаразд. Я 
б хотів бути здоровим, але кожна нова постано-
ва ще раз дає пізнати мені мою слабкість і без-
порадність. Я знаю, що потребую лікування, 
але боюся того, чого воно від мене вимагатиме. 
Багато людей мною гордують, а байдужість 

У деяких місцях і досі, на жаль, лишаються 
химерні поєднання християнства з язични-
цтвом, наприклад африканське село має і церкву 
і особливу священну галявинку, де з давніх часів 
відбувались язичницькі ритуали. Спочатку міс-
цеві жителі йдуть до церкви на Службу, а потім 
йдуть на свою священну галявинку, де танцюють 
ритуальні танці, просячи в богів (чи духів), дощу, 
хорошого врожаю, щоб банани вродили. Десь 
церква просто стоїть лише для пристойності, аби 
було, а коли в сільських жителів проблеми, вони 
не йдуть до місцевого священика, а йдуть до 
місцевого шамана… Також в багатьох африкан-
ських країнах існує така цікава релігійна течія як 
«чорне християнство», що народилася в резуль-
таті сплаву проповідуваного католицькими та 
протестантськими місіонерами оригінального 
християнства та власними одкровеннями дея-

ких місцевих шаманів. Адепти «чорного хрис-
тиянства» вірять у те, що білі люди спотворили 
Святе Письмо, справжнім богообраним наро-
дом, кажуть вони, є ніякі не євреї, а Ісус Христос 
насправді був чорним африканцем тощо. 

Саме на подібному тлі часто виникають 
конфлікти, які мають плачевні наслідки. не-
терпимість радикальнх мусульман і «чорних 
християн» до правдивих учнів Христа, пере-
творює Африку на місце нових мучеників – 
вибухи у храмах, напади на села й на окремих 
вірних тощо. нелегко є свідчити Ісуса у таких 
умовах, але мужність і міць віри кріпить місіо-
нерів і вірних, дає їм таку відвагу, яку мав отець 
Габріель, місіонер ХVІІІ ст., (й багато інших му-
чеників-місіонерів), якого замучили дикуни, 
прив’язавши до хреста, спустили у 70-метро-
вий водоспад… 
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Покровитель на лютий: 

преп. микита, ігум. мідікійський
Преподобний Микита 

Сповідник, ігумен обителі 
Мідікійської, народився в 
Кесарії Вифинійській (пів-
нічний захід Малої Азії) в 
благочестивій родині. Мати 
померла на 8-й день після 
його народження, і батько, 
на ім’я Філарет, прийняв мо-
наший постриг. Дитина за-
лишилася під опікою бабусі, 
що виховала його в христи-
янському дусі. З юнацьких 
років святий Микита при-
слуговував у церкві. З благо-
словення місцевого старця 
святий Микита попрямував 
в Мідікійский монастир, де 
ігуменом був святий ники-
фор. Через сім років добро-
чесного життя в монастирі, 
що славився строгим уста-
вом, преподобний Микита 
був висвячений в сан пре-
світера. Преподобний ники-
фор, знаючи святе життя мо-
лодого ченця, доручив йому 
управління обителлю, так 
як сам був тяжко хворий. не 
шкодуючи сил, преподобний 
Микита став піклуватися 

про процвітання і благоу-
стрій монастиря. Особистим 
прикладом суворої чернечо-
го життя він його братію. не-
забаром слава про святість 
життя насельників обителі 
привернула туди багатьох, 
які шукають порятунку. Че-
рез кілька років кількість 
ченців збільшилося до 100 
осіб. Коли преподобний ни-
кифор у глибокій старості 
відійшов до Господа, браття 
одностайно обрали ігуме-
ном преподобного Микиту. 
Господь удостоїв святого 
Микиту дару чудотворення. 
У ті роки за імператора лева 
Вірменина відновилася єресь 
іконоборства. Імператор ви-
кликав до себе ігуменів усіх 
монастирів і намагався в 
різний спосіб перетягнути 
на свою сторону. Серед по-
кликаних був і преподобний 
Микита, який твердо сто-
яв за Христову віру. За його 
прикладом всі ігумени за-
лишилися вірні почитанню 
святих ікон. За це їх посади-
ли до в’язниці. Преподобний 

Микита мужньо переніс всі 
випробування.

У 824 році преподобний 
Микита відійшов до Госпо-
да. Тіло преподобного було 
з почестями поховано в мо-
настирі. 

інших теж завдає болю. не бачу порятунку, 
якщо Ти мені не допоможеш. Я став «малень-
ким» і зневоленим поганою звичкою. Хочу це 
змінити. Я прагну служити тільки Тобі, Гос-
поди, і кожній людині – з огляду на Тебе. Будь 
прославлений, Господи Ісусе, за те, що Ти мені 
даєш благодать порвати з цією поганою звич-

кою. не хочу нищити своє життя, ні життя ін-
ших – моїх найближчих. Відтепер хочу прино-
сити радість кожній людині, яку зустріну. Духу 
Святий, надихни мене своєю міццю i просвіти 
своїм світлом. Додай мені сил, щоб кожну хви-
лину мого життя я переживав свідомо і будучи 
тверезим. Амінь. 
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*  Для кращого впорядкування свого щоденного молитовного життя подаємо для читачів «Місіонаря», особливо 
для членів Апостольства молитви, цей Календар щоденних молитовних намірень. Таким чином, молячись у 
звичних місячних наміреннях, варто додавати і намірення на сьогоднішній день.

каленДар ЩоДенниХ наміренЬ на квітень

Чи
СЛ

О

Де
Нь ПОКРОВиТеЛь ДНЯ НАМІРеННЯ НА ДеНь

1 пт Мучч. Хризанта і Дарії за діалог між конфесіями

2 сб Препп. Отців, убитих у монастирі св. Сави за світло віри для невіруючих

3 нд Іспов. Якова, єп. Катанського за християнське виховання молоді

4 пн Свящмуч. Василія Анкірського за полонених воїнів АТО

5 вт Мучч. Нікона та його учнів, з ним замучених за медичних працівників

6 ср Передсв. Благовіщення, Преп. Захарії за осіб, які перебувають у старечих домах

7  чт  БЛАГО ВІЩеННЯ ПРеЧиСТОЇ ДІВи МАРІЇ за опіку Богородиці над Україною 

8 пт Віддання Благові щеня, Собор арх. Гавриїла за покликаних до чернечого життя

9 сб Муч. Матрони Солунської за мир між народами 

10 нд Преп. Іларіона Нового; преп. Стефана, чудотв. за святі місії та місіонерів 

11 пн Свщмчч. Марка й Кирила за мир в Україні

12 вт Преп. Івана Ліствичника за родину, як Домашню церкву

13 ср Св. Іпатія, єп. Гангренського за витривання в доброму до кінця

14 чт Преп. Марії Єгипет ської за тих, кого зрадили

15 пт Преп. Тита, чудо творця за біженців

16 сб Преп. Микити, ігум. Мідікій ського за наречених

17 нд Препп. Йосифа Піснописця і Юрія, що в Малеї за повагу до старших

18 пн Мучч. Теодула, Агатопода й ін. за духовних провідників мирян

19 вт † Св. Методія, учит. слов’ян, св. Євтихія за самотніх і покинутих

20 ср Свят. Юрія, єп. Митіленського за виховання дітей у католицькому дусі

21 чт Апп. Іродіона, Агава, Руфа та ін. за дрібних підприємців

22 пт Муч. Євпсихія за католицькі ЗМІ

23 сб Мучч. Терентія, Помпілія і тих, що з ними за належне приготування до прийняття Святих Тайн

24 нд Свщмч. Антипа, єп. Пергамського за вчителів і учнів

25 пн Іспов. Василія, єп. Парійського за священиків і єпископів

26 вт Свщмч. Артемона Лаодикійського за пошану до батьків

27 ср Іспов. Мартина, Папи Римського за мир у Сирії

28 чт Апп. Аристарха, Пуда і Трохима за подолання корупції

29 пт Мучч. Агапії, Ірини й Хіонії за християнське виховання дітей

30 сб Святт. Симеона й Акакія, єпп. за водіїв
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о. Йосафат ВОРОЦЯНКА, ЧСВВ

Святіший Отець Франциск пише: «Милосер-
дя – основоположний закон, що мешкає у сер-
ці кожної людини, коли вона щирими очима 
дивиться на свого брата, якого зустрічає на 
життєвому шляху». Як це, дивитися щирими 
очима? Це означає – не гордо, не заздрісно, не 
лукаво. «Щирими очима» – сприйняти брата 
таким, яким він є, з його плюсами й мінусами. 
Щирі очі відкидають осудження і намагають-
ся зрозуміти, підтримати й допомогти. «Як 
бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви 
так само» (Лк. 6: 31).

Щирість – це відкрите серце. людське серце 
має бути завжди відкритим на людину й на Бога. 
В даному розумінні людина і Бог поєднуються в 
одне ціле. Ісус сам підтверджує це: «...усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших – ви 
мені зробили» (Мт. 25: 40). В одній із проповідей 
Папа Франциск говорить: «...ми повинні трима-
ти навстіж відчинені двері наших сердець». Гос-
подь звертається до нас: «От, стою при дверях і 
стукаю...» (Од. 3:20). У сироті, вдові, убогому, бі-
женцю, самотньому, засмученому, в’язню, яких 
зустрічаємо на стежках власного життя, намага-
ється достукатись до нас Господь. Тож, тримай-
мо ці двері завжди відчиненими.

Коли людина переживає якусь травму від ін-
шої людини, вона закривається в собі. Тоді вона 
не хоче спілкуватися з іншими людьми, недові-
ряє . Живе у своєму приватному світі. людина, 
що є закрита у собі, не хоче і не вміє бути щирою 
з іншими. Вона починає притворятися, одягає 
різноманітні маски і грає безліч ролей, лише б її 
не скривдили вдруге. Кривда є сильним чинни-
ком, який спонукає до нещирості. Через це, біль-
шість людей боїться довіряти, говорити правду і 
бути собою. Тому для щирості потрібна велика 
внутрішня духовна сміливість.

Слово «щирість» випало з ужитку сучасної 
людини. Майже ніде про це не говориться і не 
пишеться. Де-не-де, хтось про це заговорить. В 
сучасному світі, щирість є не модною. Прики-
датися – модно. Брехати – модно. Щирість – не 
модна. Один з філософів навіть сказав ось це: 
«Говоріть правду – і ви будете оригінальні». лю-
дина, яка є правдомовною і щирою, в тепершіній 
час є оригінальною. Можливо, щирість не по-
трібна у світі конкуренції-боротьби абсолютно 
за все – за право мовити слово, комусь у чомусь 
зізнатися, і взагалі за право вільно дихати і від-
чувати безмежну свободу, однак, вона потрібна 
кожному з нас лише для того, щоб не втратити 
себе і одного ранку не прокинутися із думкою – 
«Хто я і що я тут роблю?»

Чи можливо завжди бути щирим? Звичайно 
що ні. не можна постійно говорити все що ду-
маєш, бо твою ж щирість використають проти 
тебе. не можна бути щирим до останньої каплі. 
Відвертість, може перетворитися в наївність. 
Довіряєш людині, відкриваєшся повністю, а з 
тебе сміються і плюють в душу. Хоч, найбільше 
сміються ті, у кого самих все погано. Щирість не 
означає наївність. Щирість – означає второп-
ність. Бувають різні люди, одні розчаровують 
нас, інших можливо, ми. Але кожен з тих людей 
може чомусь навчити... Хтось вчить недовіряти, 
хтось любити. Мати Тереза з Калькутти каже: 
«Розчарувавшись в одній людині, не карайте 
другу. Всі люди різні. не втрачайте здатності до-
віряти, вірити і любити.»

Щирість – це ставлення до людини, при яко-
му ваші думки про неї і ваша реальна поведін-
ка збігаються. Щира людина не дозволить собі 
посміхатися в очі і поливати брудом за спиною. 
Папа Франциск закликає: «Потрібно щиро го-
ворити все, що відчуваємо». «Ось чому, прошу 
вас цього наставлення братів у Господі: говори-
ти щиро та смиренно вислуховувати. Чиніть це 
з почуттям спокою та миру».

ЩиріСтЬ Спонукає До милоСерДя
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15 проСтиХ уЧинків милоСерДя, 
про які ми ЧаСто забуваємо

Чи ми задумувались, будь-коли, над наслід-
ками щирості людей? Що було б, коли поряд з 
нами в житті крокували щирі люди? Зникнуть 
страхи. Щезне страх бути ошуканим, страх 
розділеності зі світом, страх незрозумілості і 
безвиході. легше буде дарувати людям любов і 
милосердя, оскільки будемо знати, що саме їм 
потрібно і як вони хочуть це отримати. У від-
повідь ми будемо отримувати лиш те, що необ-
хідне нам самим, тому що щиро озвучили чого 
потребуємо.

Одного разу, до брата-монаха, на автостанції, 
підійшов хлопчик-циганчук і попросив у нього 
пару гривень на хліб. Брат, розуміючи те, що не 
завжди жертвувані кошти йдуть на добрі цілі, 
запитав: 

– «навіщо тобі гроші?»
циганчук, ще раз підтвердив раніш сказане:
– «на хліб, батюшка!»
Монах не заспокоївся даною відповіддю, про-

довжував:

– «Я знаю, що ти віддаси гроші комусь із стар-
ших циганів, або купиш за них сигарети чи ал-
коголь».

– «ні, батюшка! – сказав смуглявий хлопчик. 
– От побачиш, я куплю хліб».

Тоді брат дав йому дві гривні із думкою про 
те, що той все-таки витратить ті гроші на не-
потрібну річ. Монах підійшов до свого авто-
буса, який був уже готовий, щоб відправля-
тися, сів на своє місце біля вікна, і роздумував 
над усім, що трапилося кілька хвилин раніше. 
Коли водій розвертав автобус, щоб рушити в 
дорогу, до транспорту підбіг той самий сму-
глявий хлопчик, постукав у віконце біля яко-
го сидів задуманий монах і показуючи в руці 
буханець хліба прокричав: – «Батюшка! Хліб, 
хліб!»

Брат збагнув, що це урок щирості, який дав 
йому сам Господь Бог, із радістю серця продо-
вжив свою подорож. 

Далі буде…

Папа Франциск слушно зазначає: «Він [Гос-
подь] цікавиться кожним з нас; Його любов не 
дозволяє Йому бути байдужим до того, що від-
бувається з нами».

«Аби втілити на практиці це свідчення ми-
лосердя, необхідна зустріч із Господом, який 
перемінює серце та світогляд людини. Справді, 
це – свідчення любові Бога до кожного з наших 
братів і сестер (…), яке показує істинний сенс 
християнського милосердя. Благодійність не 
може бути зведена до простого гуманізму або до 
проекту людського розвитку. Матеріальна до-
помога, хоч необхідна, однак не становить най-
важливішого елементу милосердя, що є участю у 
Христовій любові, отриманій та розділеній з ін-

шими. Кожна справжня благодійна акція, таким 
чином, це матеріальний прояв Божої любові до 
чоловіків та жінок, і, тим самим, стає проголо-
шенням Євангелія», – навчає Бенедикт XVI.
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1. Усмішка! Християнин завжди 
сповнений сміху і щастя!
Ми можемо цього не помічати, але коли 

ми усміхаємося, то покращуємо настрій 
оточуючих, хоч би де ми знаходилися  – на 
роботі, вдома чи в школі; радість христи-
янина це благословення для інших та для 
нас самих. Із Христом, присутнім у вашому 
житті, ви ніколи не сумуватимете!

2. Вислуховуйте інших  
з любов’ю, а не з осудом.
Що є більш людяним, ніж уміння слухати? 

Кожна розказана нами історія зближує нас з ін-
шими. І це не просто слова – це частина нашого 
життя, яку ми ділимо з кимось, коли слухаємо. 
Розділяти та вислуховувати – це акти любові, 
що роблять наші стосунки тіснішими.

3. Завжди будьте вдячними  
(навіть якщо ви не «зобов’язані»).
ніколи не звикайте до думки, що ви щось 

отримуєте, бо вам це потрібно або ви якимось 
чином це «заслужили». Все, що ми отримує-
мо, – дар; ніхто нічого нам не «винен» (навіть 
якщо ми за це платимо). Завжди дякуйте! Бу-
дете вдячними – будете щасливішими!

4. Не забувайте говорити іншим, 
як сильно ви їх любите.
Ви знаєте, що любите свою сім’ю, та чи 

знають вони про це? Проявляти ласку, обі-
ймати й казати, що ви відчуваєте, – ніколи 
не буде зайвим. Якби Ісус не став людиною, 
ми б ніколи не зрозуміли, що Бог є любов.

5. Допомагайте, коли це необхідно,  
аби інші могли відпочити.
це «працює» у сім’ях: коли хтось потребує 

відпочинку, вам слід узяти на себе ініціативу 

й допомогти з обов’язками, особливо якщо ви 
це помітили, перш ніж вас попросили. ніщо 
не може бути кращим або милішим, аніж коли 
хтось робить перший крок, щоб допомогти у 
дрібних житейських справах. Коли ми допо-
магаємо одне одному виконувати наші щоден-
ні обов’язки, життя стає кращим і легшим!

6. Вітайте людей, з якими ви щодня 
зустрічаєтеся, – усмішкою.
Вітаючись із людьми, яких бачите щодня, 

ви розпізнаєте важливість того, що вони 
роблять. люди люблять, коли ви визнаєте, 
які вони важливі для вас, позаяк ви справді 
помічаєте їх, а їхня присутність/відсутність 
«робить різницю»!

7. Розмовляйте зі своїми батьками 
по телефону або за допомогою 
інших засобів зв’язку.
Ви живете окремо від них; ви незалежні й 

маєте щільний графік і, можливо, свою власну 
сім’ю. Коли ви знаходите час, щоб турбувати-
ся про своїх батьків, – вони зворушені, що ви 
думаєте про них, бо ж вони люблять вас чути. 
Будьте уважні до їхніх потреб, просто дізна-
ючись, як у них справи. Для цього небагато 
треба, і це прекрасний жест подяки.

8. Візьміть те,  
що ви не використовуєте,  
і віддайте тим, хто цього потребує.
Думаєте зараз про свою улюблену сороч-

ку: ту, що ви не знімали, коли вам було 17? А 
що як віддати новий улюблений одяг підліт-
кові, який не має аж надто багато вбрання? 
цінувати те, що маємо, – добре; але не вар-
то пильнувати це заздрісно і громадити без 
потреби… радше варто бути щедрими з ре-
чами. Хтось може отримати велику користь 
від речей, за які ми так тримаємося.
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9. Зупиніться,  
аби допомогти.  
Чувайте – хтось дуже потребує 
вашої підтримки.
Що тут додати? не має значення, чи це 

задачка з математики, просте питання чи 
голодна людина на тротуарі. Існує завжди 
хтось, кому може знадобитися наша допо-
мога, і ми, безсумнівно, також потребуємо 
більшої допомоги, для самих себе! Замість 
того, щоб відбуркуватися «це його/її про-
блема» або «це не моя справа», ми, поєдную-
чи нашу великодушність із конкретною до-
помогою, служимо Христові в особі нашого 
ближнього.

10. Виправляйте інших 
любов’ю, а не зі страхом.
Як батьки, вчителі або друзі, ми часто 

опиняємося у становищі, коли маємо мож-
ливість наставляти або виправляти інших. 
З іншого боку, наш довірений друг повинен 
почуватися безпечно, вказуючи на наші не-
доліки або помилки, бо ж він хоче, аби ми їх 
усвідомили та стали кращими. Пам’ятайте: 
це працює тільки на фундаменті любові. 
любов дозволяє нам не лише тимчасово 
зупинити проблему, але насправді її ви-
рішити. Тим часом, прощення  – це те, що 
дозволяє нам рухатися вперед, залишаючи 
позаду образи та помилки. не бійтеся щиро 
і конструктивно критикувати інших (або, 
навпаки  – приймати братерський докір у 
дусі смирення). любов означає бажати най-
кращого ВІД і ДлЯ інших, а також бажати 
давати усе найкраще від себе, заради тих, 
кого ми любимо. Таким чином, ми повинні 
бути лагідними та відкритими в наданні та 
отриманні братерської (або батьківської) 
критики.

11. Прибирайте після себе вдома.

12. Підтримуйте інших.
Коли друг страждає, і ви не знаєте, що ще 

для нього зробити, – ви завжди можете за-
пропонувати йому своє співчуття, свою ло-
яльність і чесноту християнської надії. Одна 
з найбільших утіх – знати, що ми не самотні: 
хтось любить нас і перебуває поруч у само-
му розпалі нашої боротьби та смутку.

13. Помічайте деталі.
Коли ваші думки про друга або члена 

сім’ї глибокі, а не швидкоплинні або маши-
нальні, ваша любов стає більш активною і 
щедрою. наприклад, пам’ятаючи, що ваша 
подруга любить конкретний сорт квітів і да-
руючи саме їх, ви проявляєте свою любов і 
турботу в більш ніж лише загальному розу-
мінні. набагато краще відкрити свій розум 
та завжди думати про інших – це також на-
повнює наші серця.

14. Допомагайте іншим 
долати перешкоди.
Коли ми були молоді, ми допомагали ін-

шим, не думаючи двічі. Чому не зараз? Доне-
сіть чиїсь сумки, допоможіть літній людині 
перейти вулицю, підвезіть друга. ці малень-
кі жести ніколи не забуваються. Будьте лю-
диною, яка все ще вірить у хороше в нашому 
світі.

15. Радійте успіхам інших.
Прості фрази і компліменти, як «Мої ві-

тання!», «Я така рада за тебе!» або «цей колір 
тобі дуже личить!» можуть поліпшити чийсь 
день, а також допомогти нам поглянути на 
інших та на самих себе не як на «об’єкти», а 
так, як кожного з нас бачить Господь. 

За матеріалами: Catholic Link 
Переклад: Анастасія Подлюк, СREDO
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бр. Лука ГОРГОТА, ЧСВВ

Кожного року Церква вступає у час 
Великого посту, що триває 40 днів для того, 
аби належним чином підготувати себе до 
одного з найбільших свят Воскресіння. 
У цей період церковного року Церква 
закликає вірних стримуватися від м’ясних і 
молочних страв у середу і п’ятницю. Проте 
дозволяється вживати рибні страви. У 
часі страсного тижня не вживати м’ясних і 
молочних страв взагалі. 

Але, коли ми обмежуємося таким думан-
ням, піст стає лише певним формалізмом. 
Проблематика полягає в тому, що сучасна лю-
дина схвально ставиться від утримання окре-
мих страв чи напоїв. Але не може зауважити 
духовного значення і розуміння посту, яке по-
дає нам Святе Письмо і вчення церкви.

У Святому Письмі ми зустрічаємо різні 
мотиви, які слугували для того, щоб розпо-
чати піст: аскетизм, внутрішнє очищення, 
прохання про прощення гріхів, жалоба, про-
хання про відхилення нещастя, благання про 
порятунок, ритуальні приписи. У Старому За-
віті ми можемо побачити, що піст був одним 
із важливих аспектів духовного життя для 
ортодоксійного юдея. У юдеїв відомий «ве-
ликий піст» в День Очищення, що слугував 
умовою приналежності до вибраного народу. 
Чи пости в часі скрут або загрозі знищення 
від загарбників. У цей час пости передбачали 
не лише стриматися від певної їжі чи напою, 
але і від статевих відносин. А також сидіння і 
сон на волосяниці і посипання себе попелом. 
Також є приклади посту перед прийняттям 
важливих рішень. Таким прикладом слугує 
Мойсей, що постить протягом сорока днів на 
горі Синай, коли отримує Божі заповіді. наш 
Спаситель теж постив протягом сорока днів 
перебуваючи у пустині, лише після цього Він 

розпочинає свою місійну діяльність. Таким 
чином показуючи, що завдяки посту людина 
показує свою надію на Бога. 

В історії церкви маємо приклад багатьох 
святих чи отців пустельників, які прослави-
лися значними прикладами посту, привчивши 
свій організм до споживання їжі до одного разу 
в день. Їхнє розуміння посту не полягало лише 
в тому, що протистояти різними пристрастям 
і спокусам. Піст є для того, щоб людина, яка 
відчуває голод фізичний, може зрозуміти го-
лод духовний. Коли людина є голодною, вона 
тоді не соромиться просити в когось про їжу. 
Таким чином людина розуміє потребу просити 
в Бога про прощення і ласки для неї. людина 
розуміє потребу дії Бога у її житті. Піст як і мо-
литва стає для християнина одним із шляхів 
пізнання Бога і відкривання на Його любов. 

Для кожного з нас завжди постає питання в 
чому полягає суть посту. найперше піст є од-
ним з аспектів, що допомагає поглибити наше 
духовне життя і більше пізнати Бога. Під час 
молитви людина користується своїм розумом, 
серцем, волею, почуттями. Проте через піст у 
нашу молитву ми включаємо і наше тіло. Тіло 
є даром від Бога людині, яке належить Йому. 
Тому наше тіло може служити одним із засо-
бів, щоб пізнати і шукати Бога. Саме поєднан-
ня постави тіла і молитви творять гармонію, 

піСт – як аСпект ДуХовноГо життя Чи «Дієта»?
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що допомагає йти духовним шляхом кожному 
християнинові, коли приходять важкі життє-
ві обставини чи спокуси. Для підтвердження 
цього нам можуть послужити слова Христа: 
«А  щодо цього роду бісів, то його виганяють 
лише молитвою і постом» (Мт. 17: 21). Рано чи 
пізно кожен з нас може зустрітися з моментами 
апатії, сумніву, духовної скрути чи спустошен-
ня, кризи, розпачу. Коли людині важко себе за-
охотити, зосередитися чи взагалі мати бажан-
ня молитися. Коли хтось з нас не зможе собі 
допомогти за допомогою свого розуму, волі, 
бажаючи подолати цей бар’єр у її житті, може 
зробити це завдяки своєму тілу. Тобто тіло ра-
зом з нашим духом становить одне ціле, що на-
ближає людину до пізнання Христа.

Проте не варто «творити» із посту остаточ-
ну ціль нашого духовного життя. Відповідно, 
коли я не міг постити в зазначений час, мене 
одразу очікує «кара». Піст є одним із засобів 
для пізнання Бога, який не може людині за-
мінити Христа. Існує ризик впасти у певні не-
безпеки, що будуть віддаляти наше пізнання 
і розуміння Бога. наприклад, хтось може по-
стити для того, щоб показати свою кращість 
від інших чи звернути на себе увагу. Або ж 
ставити якісь «вимоги» Богу. Мовляв, «якщо 
я пощу тоді й тоді, Ти маєш мені щось за це 
дати». Христос закликає не чинити піст для 
певного формального показу: «Коли ж ви по-
стите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони 
виснажують своє обличчя, щоб було видно 
людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу 
вам: Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, 
коли постиш, намасти свою голову й умий 
своє обличчя, щоб не показати людям, що ти 
постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в 
тайні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть 
тобі» (Мт. 6: 16-18). Адже церква звільняє від 
посту хворих, вагітних, дітей, осіб яким не 
виповнилося 14 років, матерів, що мають ма-
леньких дітей, осіб, що важко працюють. 

Піст спрямовує людину до молитви і бажан-
ня старатися виправитись й позбутися певних 

негативних речей, що є у людині внаслідок 
гріха: лихослів’я, куріння, алкоголізм, агресія, 
зверхність. І чимало інших негативних аспек-
тів, від яких страждаємо самі й інші. У час по-
сту кожен покликаний зробити зусилля над 
собою. Примиритися і почати говорити з тими, 
з ким мали певне ворогування чи неприязнь. 
Прикласти зусиль, щоб позбутися негатив-
них звичок: куріння, нарікання, обсуд, обма-
ну, зухвальства. Апостол Павло дає зрозуміти 
суть посту, якщо: «не мав любови, то я не мав 
би жадної користи» (І Кор. 13: 3). Пророк Ісая 
дає нам пізнати, в чому полягає правдивий піст 
перед Богом: «Навіщо нам постити, як ти не 
бачиш; себе умертвляти, як ти не знаєш?» Таж 
ви в день посту виконуєте ваші справи, гноби-
те всіх робітників ваших. Ви постите на те, 
щоб правуватися та сваритись і немилосердно 
бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб го-
лос ваш було чути на небі. Хіба такий піст мені 
довподоби, день, коли хтось умертвлює себе? 
Схиляти голову, немов тростина, вереття і 
попіл під себе підстелювати, – чи це назвеш ти 
постом та днем, Господові вгодним? Ось піст, 
який я люблю: кайдани несправедливости роз-
бити, пута кормиги розв’язати, пригноблених 
на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з 
голодним своїм хлібом поділитись, увести до 
хати бідних, безпритульних, побачивши голо-
го, вдягнути його, від брата твого не ховатись. 
Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться 
негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти по-
перед тебе, Господня слава – слідом за тобою» 
(Іс. 58: 3-8).

Важливо зазначити, що піст слугує для 
кожного з нас виробити певну постійність 
у своїх постановах чи поглядах. Тобто, коли 
є піст я поводжуся по-одному: не їм певних 
страв, комусь подам руку, з тим заговорю «че-
рез зуби» тому, що піст і якось не пасує. нато-
мість, коли прийде свято Великодня, дам «собі 
волю». Даремно тоді щось і починати. Все, що 
матиме добрий початок, провадить до добро-
го кінця. 

16
український  

католицький  
часопис

березень 2016дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ



Піст нерозривно пов’язаний із молитвою. 
Оскільки піст зцілює тіло, то молитва 
становить терапію людської душі.
Християнська практика посту – виняткова. 
Адже вона виникає з розуміння людини 
як особи, створеної за образом і 
подобою Бога. Суть посту добре передає 
церковнослов’янське поняття «подвиг», 
яке зазвичай перекладається як духовне 
змагання. Це відповідь людської 
особистості на лікувальну і рятівну дію 
Бога, який перший виходить людині на 
зустріч. Через тимчасове повне утримання 
від їжі або обмеження її кількості, людина 
може стати здатною більше зосередитися 
на Бозі.

Лікування тіла
Піст впливає на серце, душу й тіло як 

своєрідна терапія. Суворе його дотримання 
зобов’язує нас докладати зусилля, які бува-
ють болісними, бо вимагають самопожертви. 
Тому слід молитися також і про те, щоб Бог 
спонукав нас зробити піст регулярною прак-
тикою нашого життя.

Добре відомо, що практика обмежування 
себе в їжі дуже позитивно впливає на стан люд-
ського тіла. З клінічних досліджень випливає, 
що вона допомагає лікувати багато тривалих 
захворювань, зокрема алергії, артрит, астму, 
цукровий діабет, хвороби серця і травного 
тракту. Внаслідок зменшення кількості їжі 
енергія, яку зазвичай організм використовує 

леГке тіло, леГке Серце.  
терапевтиЧна цінніСтЬ поСту
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для її перетравлення, перенаправляється на 
імунну систему, від чого вона зміцнюється. не-
безпечні для організму токсичні речовини, що 
накопичуються в жирових клітинах, вивіль-
няються і виводяться з організму. Окрім того, 
«харчовий» піст може дати швидку, безпечну і 
тривалу втрату ваги, уможливлює очищення 
нирок, печінки, крові, як і покращення зору. 
Також він корисний у лікуванні деяких пси-
хічних захворювань, зокрема депресії. Стри-
маність від непотрібного споживання їжі зміц-
нює силу волі, сприяє свідомішому ухваленню 
рішень, а тим самим – подоланню страху, що 
може стати шансом для покращення взаємос-
тосунків між людьми.

Піст не потрібний Богові; проте він потрі-
бен людині. Завдяки ньому ми вчимося пра-
вильно ставитися до нашого тіла, через що 
краще розуміємо його потреби. Мета посту – 
це не тільки приборкання тіла, ба його тера-
певтичне відновлення. Позбавлення тіла на 
деякий час їжі не становить боротьби «про-
ти» тіла: воно є боротьбою «за» тіло. Через 
аскетичну стриманість у споживанні їжі ми 
підтверджуємо матеріальність нашого тіла, 
але водночас стараємося цю матеріальність 
одухотворити.

Голод молитви
Піст допомагає людині в тілесний спо-

сіб сповідувати віру в Бога, а отже, увійти з 
ним в особисті стосунки. Більше того, піст 
«динамізує» нашу молитву. Якщо молитва 
це любовний діалог людини з Богом, то піст, 
пов’язаний із нею, дозволяє відчувати голод 
не тільки на фізіологічному рівні, але також 
зазнати голоду духовного, тобто голоду само-
го Бога, відчути палке прагнення Його при-
сутності й любові. Завдяки благословенню 
небесного Отця, внаслідок посту, до наших 
«обтяжених ненажерством, п’янством, і жит-
тєвими клопотами» сердець (пор. лк. 21:34) 
повертається легкість – участь сердець дітей 
Божих. Піст відкриває духовні очі людського 

серця, завдяки чому людина легше розпізнає 
добро і зло, а також стає уважнішою до по-
треб інших.

Перевага любові
У традиції християнства існує переконан-

ня, що людина важливіша від правил по-
сту. на доказ цього наводяться слова свято-
го Павла про те, що їжа не наближає нас до 
Бога (див. 1 Кор. 8:8). Важлива не жорсткість 
зобов’язань щодо їжі, а ступінь нашого спів-
чуття, а також наша реакція на страждання і 
злидні ближніх.

Піст без любові – це піст демонічний. «Яка 
користь із нашої стриманості?» – питав свя-
тий Василій Великий, – «якщо замість того, 
щоб їсти м’ясо, ми пожираємо нашого брата 
чи сестру жорстокими плітками?» Отже, піст 
означає не тільки жертву, не тільки місію, але 
передусім взаємну любов. Мета посту  – ла-
мання бар’єрів, щоб ми могли повною мірою 
розділити наше життя як із Богом, так і між 
собою. Пророк Ісая застерігав, щоб не пости-
ти «серед розбрату і суперечок, і серед луп-
цювання нахабним кулаком» (Iс. 58:4).

Стосунки з ближніми
Умову ефективності посту становить його 

безпосередній зв’язок із покращенням наших 
стосунків із ближніми. Адже тоді, коли ми 
вирішимо розірвати кайдани зла і неволі, ви-
пустити на волю пригноблених і всяке ярмо 
розірвати, а також будемо готові поділитися 
своїм хлібом з голодними, впустити вбогих 
блукачів у свій дім, одягнути нагих і пригор-
нути співвітчизників (див. Іс. 58:6-7), – піст, 
який стосується потреб тіла, осягне своє 
терапевтичне і спасительне значення. Осо-
бливо в літургійному періоді Великого Посту 
Слово Боже нагадує християнам, що навер-
нення людини, а отже, її лікування і спасін-
ня, відбувається саме у спільноті.

З огляду на це, посту як терапевтичної 
реальності не можна зводити виключно до 
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рівня індивідуальної аскетичної практики. 
Те, що діється з одним членом церкви, має 
вплив на стан цілої спільноти. «Коли терпить 
один член, то всі члени з ним терплять; і коли 
один член пошанований, то всі члени з ним 
тішаться» (1 Кор. 12:26). Через піст людина 
звільняється від егоїзму і жаги до володіння. 
Крім того, піст може бути жертвою, яка під-
силює нашу заступницьку молитву за інших, 
а через це стає не тільки даром для Бога, але 
також даром стосовно наших сестер і братів.

Уже перші християни пов’язували молит-
ву і піст із «даванням милостині». це вини-
кало з глибоких роздумів над Доброю нови-
ною. Адже з Євангелія однозначно виникає, 
що під час повторного приходу Господа у 
славі ми звітуватимемо Йому не зі своїх мо-
литов і постів, але з конкретних і практичних 
учинків любові та милосердя щодо ближніх 
(див. Мт. 25:31-46).

Духовне пробудження
Піст  – це також ключ до глибшого духо-

вного пробудження, що в молитві виража-
ється зростанням прагнень прославляти 
Бога. Піст загострює наш духовний слух, за 
допомогою якого ми можемо розпізнавати 
волю Бога та ухвалювати відповідні рішення.

У Діяннях Апостолів читаємо про те, як 
пророки і вчителі почули голос Святого Духа 
стосовно подальшої місії Варнави і Савла 

тільки після того, як відправили богослужін-
ня і постили (див. Діян. 13:1-3). Через піст, 
пов’язаний з оплакуванням скоєних гріхів, 
людина, що вірує в Бога, досягає стану гли-
бокого розкаяння. Вже за часів Старого За-
віту Бог, за посередництвом пророка Йоіл, 
наказував Вибраному народу навернутися до 
нього всім своїм серцем, «через піст і плач, і 
ридання» (Йоїл. 2, 12).

Тому через піст і розкаяння серця наба-
гато швидше настає навернення (грецьке 
metanoia), джерело якого становить слухан-
ня Божого Слова. Завдяки посту можна від-
чути новий «смак» у відкритті тайни власної 
людяності. це не тільки відчуття легкості на 
фізіологічному рівні, але також поглибле-
на уважність і чуйність. Тоді глибше можна 
вникнути у слова Ісуса, який вимагає любові 
до самих себе (пор. Мт. 22:39).

Ставлення до навколишнього 
середовища
Відновлюючи, за допомогою посту, від-

повідне ставлення до свого тіла, ми також 
віднаходимо відповідне ставлення до ціло-
го творіння. Внаслідок гріха людина почала 
ставитися до сотвореного світу егоцентрич-
но. А через спасіння стала у Христі «буттям 
євхаристійним», тобто покликаним до радіс-
ної вдячності Богу за цілий всесвіт. У Євха-
ристії ми приносимо хліб і вино – дари, що 
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символізують увесь світ, – які Бог із любов’ю 
перемінює у Тайну Зустрічі. на жаль, сучас-
ній людині стає щоразу складніше зрозуміти 
знаки хліба і вина, адже хліб сприймається 
як один із багатьох продуктів харчування. 
натомість сам факт його випікання, як і ви-
готовлення вина, перестав бути знаком, що 
безпосередньо стосується Євхаристії, пере-
творившись просто на підставу комерційно-
го суперництва.

Щоби наново поглянути на природу як на 
Дар Божий, необхідно повернутися до посту, 
тому що він вчить нас стихнути і споглядати 
великі діла Бога, а також правильно користу-
ватися благами цього світу. Піст навчає дис-
ципліни, яка не обмежує, а веде до більшої 
свободи. Він виражається в любові до всього 
створіння, за прикладом Творця, який сам є 
любов (див. 1 Йн. 4:8).

Духовна боротьба
Зі сторінок Євангелія дізнаємося, що 

Апостоли не могли вигнати злого духа з хво-
рої на епілепсію людини. Ісус пояснив їм, 
що цей вид демонів можна вигнати тільки 
молитвою і постом (пор. Мт. 9:14-29). Чому, 
отже, піст, пов’язаний із молитвою, такий ви-
сокоефективний?

Якщо ціла людина (тобто душею, що мо-
литься, і тілом, що постить) звернеться до 
Бога з проханням про допомогу в бороть-
бі з демонами, то Бог вижене цих демонів, 
оскільки вони не матимуть у людині своєї 
опори. Бог, будучи найкращим Батьком, осо-
бливо піклується про безпеку тих своїх дітей, 
які доручають себе Йому, як у сфері свого 
духа, так і тіла.

Піст робить людину більш довірливою до 
Божого Провидіння. Християнин позбавля-
ється своїх ідолів, щоб довірливо пригорну-
тися до Господа. Відчуваючи величезну Божу 
силу, яка проявляється в його людській слаб-
кості (див. 2 Кор. 2:10), християнин стає по-
справжньому покірним.

Більше того, піст корисний на шляху сми-
рення і пробачення. Згідно з Книгою левіт, 
він ототожнюється з приниженням душі 
(див. лев. 16:29-31). навернений Савло, прий-
шовши до Дамаска, протягом трьох днів не їв 
і не пив (див. Діян. 9:9). У подальшому житті 
він так сильно зазнавав у собі немочі й при-
ниження, що назвав себе найменшим з усіх 
Апостолів, богохульником, переслідувачем 
і наклепником, ба навіть недоношеним пло-
дом (див. 1 Кор. 15:9; 1 Тим. 1:12; 1 Кор. 15:5-8).

Павло перебував в екзистенційній істині 
про те, що, незважаючи на близькість із Хрис-
том, він продовжує залишатися грішником. 
Саме це усвідомлення свідчить про його сми-
ренність. Демони найбільше бояться покори, 
тому що вона торкається Серця Бога і здобу-
ває для людини Його милосердя і пробачення.

Крім того, піст зміцнює християнина в ду-
ховній боротьбі, допомагаючи йому осягнути 
зосередження на цілющому Божому Слові, 
яке, «немов двосічний меч» (Євр. 4:12), долає 
всілякі аргументи демонів, що з’являються в 
нашій свідомості у вигляді похітливих думок. 
Про важкість боротьби з демонами свідчить 
сорокаденне змагання Ісу са з ними у пустелі, 
у пості й молитві (див.  лк. 4:1-13). Підтвер-
джує це св. Іван Апостол, визнаючи, що Бо-
жий Син об’явився для того, щоб «знищити 
справи диявола» (1 Йн. 3:8). А якщо так, то 
можна сказати, що найважливішим завдан-
ням спасенної місії Христа було звільнення 
людини від пут зла та відновлення дару її 
первинної свободи.

Пречиста Діва Марія, в численних явлен-
нях в усьому світі, не перестає заохочувати 
людей до того, щоб вони свої палкі молитви 
до Бога поєднували з практикою християн-
ського посту. 

Професор Кшиштоф Лєсьнєвскі, 
“Egzorcysta” 3(31) marzec 2015. s. 46-50 

Переклад: Єлизавета Загаєвська, 
CREDO
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«Я не мав надприродних досвідів, ані 
містичних переживань, поки був членом 
саранської секти «Crna zora» (Чорний 
світанок) у Вараждині (Хорватія). Біль-
шість членів цієї організації таких досвідів 
не має, хоча все спрямоване на те, щоб 
щось подібного відбулося – чорний колір, 
вогонь, ритуальні обряди, музика… Все це 
трюк, щоб втягнути молодь» – розповідає 
про свій досвід 23-річний житель хорват-
ського міста Вараждіну Деян Плантак, який 
в 16 років потрапив у ряди сатаністів.

В сатанізм його втягнула група вараждин-
ських металістів, до якої він належав. Деян 
нічого не підозрював, коли «друзі» його по-
кликали на прогулянку ввечері. Вони опи-
нилися на занедбаному військовому об’єкті 
на березі річки Драви. Тут без попередження 
відбулась його ініціація у сатанинську секту.

на думку Деяна, сатаністи звернули увагу 
саме на нього через те, що тоді він перебував 
у певній життєвій кризі: був хворобливий і за-
критий в собі, мав проблеми в школі і в дома, 
його погляд на світ відрізнявся від пересічного. 
Окрім відвідування чорних мес, сатаністи про-
водили час в дискусіях про віру, церкву, Сата-
ну, демонізм, а також і в постійних п’янках.

– У свій чорний світ вони мене втягували 
навмисне помалу. Я все більше і більше ста-
вав депресивним. Дійшло до того, що я не міг 
подивитися в дзеркало, навіть мій зовнішній 
вигляд викликав в мене депресію. Я почав 
роздумувати над самогубством, як єдиним 
способом вирішення своїх проблем – прига-
дує Деян.

на цьому етапі важливу роль відіграла 
Деянова дівчина, яка відвела його до небо-
ші Буджановца, соціального педагога, пси-
хотерапевта, керівника товариства «Anđeli 
čuvari» (Ангели-хоронителі). Місія товари-

ства – допомога молодим людям з груп ризи-
кової поведінки.

«Деян потрапив до нас у дійсно тяжкому 
стані. Він знаходився у важкій депресії, жит-
тя йому видавалось позбавленим жодного 
сенсу», – пригадує пан Буджановац. – «Піс-
ля його виходу з сатаністської групи розпо-
чався терор проти нього. Кілька разів йому 
погрожували фізичною розправою. Сатаніс-
там необхідно, щоб про реальний стан їхніх 
справ ніхто не довідався. Група «Crna zora» 
не є великою, вона, за нашими даними, на-
лічує десь близько 15 членів, більшість з них 
походить з середнього класу. це група амато-
рів, яка фактично імітує сатанізм, але навіть 
як така є дуже небезпечною. Багато небезпеч-
нішою на просторах колишньої Югославії є 
група люцеферіан міжнародної організації 
«Black Rose» (Чорна Троянда). ця група ор-
ганізовує масові самогубства, але останніми 
роками вона в Хорватії практично перестала 
існувати».

Товариство «Anđeli čuvari» допомогло вже 
сотням молодих людей звільнитися від пут 
різноманітних сект і віднайти свій шлях до 
Бога і його церкви. 

vecernji.hr ,  
Католицький Оглядач

я був СатаніСтом
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У 1970-ті роки це ім’я знали не тільки в 
Італії, але й у всьому світі. Клаудіо Каналі – 
відомий рок-музикант 1970-х, член гурту 
«Квиток до пекла» («Biglietto per l’inferno»). 
Гурт записав однойменний альбом, який 
ввійшов у десятку популярної рок-музики 
того часу.

В 1990-х же роках Клаудіо Каналі пішов 
у монастир і став бенедиктинцем. Сьогодні 
він живе у монастирі Пречистої Діви Марії 
Заступниці, що в Мінуччано (Тоскана).

Клаудіо Каналі народився 1 вересня 
1952 р. в Мольтено, провінція лекко у регі-
оні ломбардія. Змолоду прекрасно грав на 
різноманітних музичних інструментах, зо-
крема на флейті, гітарі, ударних. Був вока-
лістом у різних рок-групах, долучився до 
групи «Квиток до пекла». Писав тексти пі-
сень, які мали досить гострий зміст, оскіль-
ки були сповнені різкої та їдкої критики 
церковного кліру. За гостру антицерковну 
спрямованість групу навіть стали називати 
«голосом диявола».

Однак, як це часто буває, Провидіння 
покерувало долею Клаудіо так, що ніхто 
й уявити не міг. У 1990 р., розпустивши 
групу, Клаудіо Каналі вирішує полишити 
мирське життя й податися в монастир. Так 
колишній рок-музикант задумав розпочати 
нове життя, радикально змінюючи напрям 
свого шляху, аби вибратися з пекла і діста-
тися раю.

Брат Клаудіо склав обіти 15 вересня 1994 
року, присвятивши себе пустельництву, мо-
литвам, відлюдництву, віддався роздумам 
над пошуком Бога, прославляв своїм чудо-
вим голосом Всевишнього і виготовляв у 
себе в келії кустарні вироби. Він і досі живе 

у монастирі Пречистої Діви Марії Заступни-
ці в Мінуччано.

Умілість і таланти брата Клаудіо були 
помічені монахами поблизького картезіан-
ського монастиря Чертоза ді Фарнета, які 
звернулися до нього з проханням вигото-
вити з мармуру скульптуру святого Бруно, 
засновника картезіанців. Роздуми брата 
Клаудіо про роботу над цією статуєю – над-
звичайно цікаві.

Роздуми брата Клаудіо
До мене звернувся брат Джамп’єро з про-

ханням зробити з мармуру скульптуру свя-
того Бруно. Я ніколи не робив чогось такого. 
І це прохання давало мені змогу зрозуміти, 
чи наділив мене Всевишній даром, який до-
зволяє розвиватися ще й у цьому напрямку. 
Брат Джамп’єро знав, що я не мав жодного 
досвіду у виготовленні мармурових скуль-
птур. Але, окрім безмежної любові до вели-
кого святого, він із великою милістю ста-
вився до тих, хто прагнув помножувати свої 
таланти.

Труднощі з’явилися тієї миті, коли я опи-
нився безпосередньо перед брилою марму-
ру. Попри те, що Провидіння надало в моє 

рок-музикант змінив  
«квиток До пекла» на монаСтир
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розпорядження всі інструменти, необхідні 
для праці, я не мав знань і досвіду. Я кон-
сультувався з майстрами-скульпторами, які 
ознайомили мене з мистецтвом скульптури; 
але вся моя впевненість миттєво випаро-
вувалася, щойно я опинявся перед брилою 
білого мармуру.

Після кількох невдалих спроб зібратися 
до роботи, використовуючи різні вимірю-
вальні інструменти й зазнавши повної по-
разки у прагненні знайти пропорції майбут-
ньої скульптури, я звернувся з молитвою 
до Бога. Я молився і, поклавшись на волю 
Всевишнього та Божий промисел, взявся за 
виготовлення статуї.

Із грубої необтесаної брили, на мій по-
див, раптом стала народжуватися форма. І 
я продовжив працю, супроводжуваний за-
охотливими словами настоятеля монастиря, 
що вселяли в мене надію.

Я мав повне відчуття, що в той час, коли я 
вирізьблював скульптуру, Бог вирізьблював 
мене. Мірою того, як від мармурової брили 
відсікалося все зайве, я відчував, що крок за 
кроком я й сам звільнявся від пихи, марно-
славства, від прагнення бути знаменитим, 
від прив’язаності до свого творіння.

Між тим, я продовжував працювати, і 
зрештою, на мій превеликий подив, у мене 
все вийшло. Звісно, це не шедевр. Але ця 
скульптура на всіх справила сильне вра-
ження.

Єдина перемога, яку я здобув, виконую-
чи цю роботу, полягала у пізнанні того, що 
хотів донести до мене Бог. А саме: в усвідом-
ленні тієї думки, що я всього лише слуга, і 
що я виконав те, що мав виконати. невипад-
ковим доказом того, що Всевишній був моїм 
провідником (насправді випадковостей як 
таких узагалі не існує), є факт, що без будь-
яких попередніх розрахунків мені вдалося 
закінчити роботу саме увечері 5 жовтня. А 
це означало, що скульптура була готова на 
6 жовтня – день спомину великого святого.

День освячення статуї в монастирі Чер-
тоза ді Фарнета назавжди залишиться в 
моїй пам’яті як щось грандіозне за незбаг-
ненністю задуму. це один із тих дарів, які 
тільки Бог може дати. Я не знаю, чим можна 
було би це все обґрунтувати. І думаю, що я 
все-таки не заслужив такого дару від Все-
вишнього.

Обитель Чертоза ді Фарнета – діючий мо-
настир. Там живуть 24 картезіанці, рахуючи 
монахів і братів-мирян, серед яких не бракує 
молодих, сповнених світла та любові. Як ра-
дісно бачити їх у білому вбранні! Як втішає 
і радує їхній григоріанський спів! Я співав 
разом з ними під час пам’ятного святкуван-
ня Євхаристії за картезіанським обрядом. 
Мармурова статуя святого Бруно під час 
цього дійства височіла на п’єдесталі, прикра-
шеному квітами, у центральній наві поряд з 
амвоном. Після цієї воістину сакральної це-
ремонії, статую перенесли у вівтар, де, все ще 
прикрашену квітами, її освятив настоятель. 
Схвильований, знічений, як ніколи раніше, 
після промови настоятеля Джамп’єро я про-
читав свій текст, що його написав заздале-
гідь, знаючи, як приблизно відбуватиметься 
церемонія освячення статуї. Я читав його пе-
ред картезіанцями і настоятелем монастиря, 
які своєю стриманістю і великодушністю за-
лучали до благоговійного преклоніння перед 
Всевишнім, проявляючи велич і благород-
ство картезіанської духовності. Моє напру-
ження розвіялося тільки тоді, коли картезі-
анці з великою теплотою і сердечністю стали 
розпитувати мене про статую. Дивовижний 
«аромат» того дня повертається до мене до 
сьогодні, і я знову й знову переживаю почут-
тя прекрасної насолоди і радісного здивуван-
ня.

Я дякую Богові та уповаю на те, що плоди 
цього великого дару приноситимуть радість 
іншим. Все в ім’я та на славу Бога. 

За матеріалами: Католік Гомель
Джерело: CREDO
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о. Коринилій ЯРЕМАК, ЧСВВ

На початку Тайної вечері Христос звернув-
ся до своїх учнів: «Я сильно бажав спожити 
оцю пасху з вами перш, ніж мені стражда-
ти» (Лк. 22:15). Він заповів, щоб ми спожива-
ли його Тіло і Кров, тому Церква на Службі 
Божій закликає до святого Причастя, а в 
катехизмі УГКЦ «Христос – наша Пасха» чи-
таємо: «До таїнства Євхаристії приступаємо 
протягом усього життя, адже через нього 
ми постійно зростаємо в благодаті бого-
синівства… У Святому Причасті Христос 
дарує нам самого Себе, Своє Тіло і Кров, 
на поживу для зростання в новому житті» 
(431-432). Тобто, до святого Причастя пови-
нні приступати не ті, які вже стали святими, 
а грішники, які потребують освячення.

«Якщо не споживатимете Тіло Чоловічого 
Сина й не питимете Його Кров, не матимете 
життя в собі» (Ів. 6:53). Святі Отці наголошу-
вали на необхідності причащатися на літур-
гії: «Скажи мені, якщо хтось, запрошений на 
бенкет, умив би собі руки й сів до столу, і, хоч 
усе приготоване, не брав би в ньому участі, 
то чи не образив би того, хто його запросив? 
… Задля духовного зростання церква заохо-
чує християнина якомога частіше присту-
пати до Святого Причастя. Святий апостол 
Павло повчає: «Хай, отже, кожний випробує 
себе самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» 
(1Кор. 11:28). А Катехизм Католицької церкви 
наголошує: «церква зобов’язує вірних «брати 
участь у Службі Божій у неділі та свята» і 
щонайменше один раз на рік приймати Єв-
харистію, якщо можливо, у Великодній час, 
приготувавшись у таїнстві Примирення. Але 
церква гаряче просить вірних приймати свя-

ту Євхаристію у неділі і свята або ще частіше, 
навіть кожного дня» (1389).

Багато людей сумніваються, чи вони достой-
ні приймати Євхаристію? Чи не треба кожного 
разу сповідатися? Молитву приготування до ве-
ликого входу священик починає словами «ніхто 
не достойний із зв’язаних тілесними похотями і 
пристрастями приходити, або приближатися, 
або служити Тобі, царю слави». Ми також недо-
стойні, але Христос чекає на нас, щоб освятити 
через єдність із самим собою. Справді, не варто 
приступати до святого Причастя у стані тяжко-
го гріха: «смертельний гріх руйнує любов у сер-
ці людини тяжким порушенням Закону Божого; 
він відвертає людину від Бога, Який є її оста-
точною метою і блаженством, надає перевагу 
добру нижчому, ніж Бог». Однак легкі гріхи не 
є перешкодою до святого Причастя: «легкий гріх 
дозволяє існувати любові, навіть якщо ображає 
і ранить її» (ККц, 1855).

ЧаСте Святе приЧаСтя –  
шляХ оСвяЧення
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Та перед нами знову виникне запитання: 
«А як нам у щоденному житті відрізнити 
тяжкий гріх від легкого? Чи не нанесемо ми 
ще одну образу доброму Господу Богу?» За-
глиблюючись у Святе Писання і навчання 
церкви бачимо, що Господь Бог не обража-
ється на людей, особливо, якщо вони до ньо-
го приходять і хочуть з ним поєднатися. Як 
же ж чинити в конкретних випадках, коли на 
серці з’являється сумнів, чи часом не згріши-
ли і, напевно, було б необачно приступати до 
святого Причастя? Більшість із нас є батька-
ми і добре знають і пам’ятають, як поводи-
лись чи поводяться наші неповнолітні діти. 
наприклад, мама попросить дитину пере-
ставити каструлю з водою із плити на інше 
місце, а дитина, не контролюючи повністю 
своїх рухів, порозливає воду. Матері прикро, 
але вона розуміє, що дитина зробила це не-
навмисно. Подібно, коли батько попросить 
зачистити якусь металічну деталь, а син зро-
бить це не зовсім акуратно, батько терпеливо 
ще раз покаже, як це робити правильно. Діти 
завдають прикрощів батькам, але так вони 
виховуються і навчаються, а мудрі батьки у 
терпеливості це розуміють і своїх дітей ви-
правляють, не картаючи їх. Та станеться ви-
падок, коли син або донька нишком витягне 
кількасот гривень із батьківського гаманця 
і розтратить їх на непотрібні речі – такий 
вчинок кардинально відрізняється від попе-
редніх «провин»; батьки покарають дитину – 
не жорстоко, але рішуче, бо такий вчинок ви-
криває внутрішню злобу шкідника!

Відносини між людьми часто можуть нам 
пояснити, як Господь ставиться до нас, адже 
часто і сам Христос наводить подібні прикла-
ди: «Чи ж є між вами хтось такий, що, коли син 
попросить у нього хліба, дасть йому камінь? 
Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку? 
Тож коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям 
вашим добрі дари, оскільки більш Отець ваш, 
що на небі, дасть дари тим, які його просять» 
(Мт.7:9-11). Подібно на нас, своїх дітей, гля-

дить Отець небесний: Він знає наші немочі 
й труднощі і коли бачить, що нам не вдається 
виконувати Його Заповіді, виявляє розумін-
ня і довготерпеливість. А наші провини, коли 
вони сталися через неміч – були не цілком сві-
домі, або не зовсім добровільні, або не стосу-
валися чогось дуже важливого – називають-
ся легкими гріхами і не створюють жодного 
бар’єру між нами і Богом. «не цілком свідомі» 
означає, що ми не завжди знаємо, можна так 
чинити, чи ні? Також часто впадаємо в об-
ман, або в самообман: наміряли вчинити до-
бро, але сталося інакше – хтось образився, або 
навіть постраждав. Подібно і з добровільніс-
тю – якщо хтось розсердився або з пересердя 
сказав недобрі слова – такі спонтанні реакції 
не можуть бути тяжким гріхом. Що ж до «ма-
терії гріха», то слова, думки, наміри, почуття і 
навіть дрібні вчинки зазвичай не належать до 
тяжких гріхів.

Саме тому свята церква повчає, що хрис-
тиянин на кожній Божественній літургії, на 
якій присутній, повинен бути готовим при-
йняти святе Причастя – навіть щодня. Щоб 
запевнити цю готовність, варто встановити 
так звану регулярну святу Сповідь, тобто 
приступати до цієї святої Тайни не за по-
чуттями, а періодично, наприклад раз у два 
тижні, місяць чи навіть раз у два місяці. За-
звичай, якщо людина сповідається із такою 
періодичністю, вона виховує сумління і не 
чинить тяжких гріхів. А легкі гріхи проща-
ються через щирий жаль і приймання свя-
того Причастя. Тому не варто повторювати, 
мовляв, «щось погане подумали – вчинили 
гріх і до Причастя приступати не можна». 
Христос чекає на нас, грішників, а ми, при-
ходячи до нього, каємося у молитві: «Боже, 
милостивий будь мені, грішному (або гріш-
ній)». Треба відкинути всі сумніви і з довір’ям 
приступати до невичерпного джерела Мило-
сердя Бога, Який сказав: «Хто тіло моє їсть 
і кров мою п’є, той живе життям вічним, і я 
воскрешу його останнього дня» (Ів. 6:54). 
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Між хрещеними Церква визнає дійсним 
лише шлюб у Таїнстві. За допомогою 
Хрещення християнин «прищеплюється» 
до Христа, подібно лозі до винограднику. 
Приймаючи Хрещення, людина 
зобов’язується черпати цілющу силу в 
думках і почуттях самого Ісуса Христа.

Розписатися в РАГСі і почати подружнє 
життя, минаючи Таїнство Шлюбу, – це все 
одно, що сказати Ісусові: мене не стосуєть-
ся та любов, якої навчаєш Ти, і не потрібна 
Твоя благодать. Я самодостатній, для нашого 
шлюбу і кохання досить мене й дружини.

З канонічної точки зору, хрещені подруги, 
що не прийняли Таїнства Шлюбу, знаходять-
ся в морально невпорядкованій ситуації. І 
щоб отримати відпущення гріхів у Таїнстві 
Сповіді, їм необхідно впорядкувати свої сто-
сунки з Богом і церквою.

Священик не може дати їм відпущення, а 
якби він це зробив, то воно було б недійсним, 
оскільки в цій ситуації відсутні необхідні для 
цього умови, а саме те, що виражено в кінці 
Сповіді в акті покаяння: «Приймаю тверде рі-
шення за допомогою Твоєї благодаті уникати 
всякого гріха і того, що до нього веде». А якщо 
людина, приступаючи до Сповіді, не має намі-
ру вступати в шлюб в Господі, продовжуючи 
співжиття, то ці слова втрачають сенс.

Якщо подруги, розписані у РАГСі, хочуть 
отримати відпущення гріхів, то вони після 
Сповіді повинні повінчатися.

Ви питаєте, чи може невінчане подруж-
жя брати участь у Службі Божій. Тут відпо-
відь однозначно ствердна: люди, що живуть 
в цивільному шлюбі, не відлучені від церк-
ви, хоча і перебувають в стані гріха. Тому 

вони не тільки можуть, але й зобов’язані, в 
силу церковного припису, живитися Богом в 
Його Слові і підносити разом зі священиком 
і християнською спільнотою святу євхарис-
тійну жертву, яка на вівтарі продовжує в часі 
Спокуту Ісуса Христа на Хресті.

Третя Божа заповідь – «Пам’ятай день 
Господній» – відноситься і до невінчаного 
подружжя. Однак вони, звичайно, не мо-
жуть приступати до Святого Причастя. Щоб 
приймати Євхаристію, необхідно спочатку 
примиритися з Богом у Таїнстві Покаяння, 
сповідуючи свої гріхи з твердим наміром не 
повторювати їх надалі й упорядкувати свою 
сімейну ситуацію.

Під час Служби Божої слід завжди 
пам’ятати про слова, які Святий Дух сказав 
устами апостола Павла: «нехай же випробо-
вує себе людина, і так нехай хліб їсть і з чаші 
хай п’є. Бо хто їсть і п’є недостойно, той їсть 
і п’є осуд собі, не розважаючи про Тіло Гос-
поднє » (1 Кор. 11:28-29).

Для того, щоб долучитися до Таїнства Єв-
харистії, в якій висловлюється повна відпо-
відність нашої волі з волею Господа, – необ-

Чи можутЬ Чоловік і жінка,  
розпиСані тілЬки в раГСі,  
приСтупати До СповіДі та приЧаСтя?
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хідні певні передумови, щоб здійснити цю 
єдність волі і життя.

Правильно й те, що нерідко ті, що при-
чащаються, навіть якщо живуть в каноніч-
но впорядкованій ситуації, все ж не живуть 
згідно з вченням Господа. Але у них є хоча б 
об’єктивні передумови для Причастя.

Якщо ж людина живе в такій ситуації, як 
невінчаний шлюб, то навіть за наявності до-
брої волі у неї немає таких об’єктивних пере-
думов.

Залишається ще одна можливість: якщо 
подружжя в даний момент не можуть упо-
рядкувати свої відносини, але мають на-
мір зробити це пізніше, то вони можуть 
зобов’язатися жити до прийняття Таїнства 

Шлюбу як брат з сестрою (тобто виключаю-
чи сексуальні відносини). У такому випадку 
вони можуть приступати до Таїнства При-
мирення, отримувати відпущення гріхів і 
приймати Причастя, але не у своїй парафії, не 
там, де їх всі знають, – щоб уникнути спокуси 
і плутанини для віруючих, які вважатимуть, 
що вони співживуть як чоловік з дружиною. 
Так свідчення, виражене їх мужнім рішен-
ням узгоджуватися з волею Христовою, може 
стати антисвідченням.

Сексуальні стосунки до прийняття Таїн-
ства Шлюбу виключені, оскільки вони знахо-
дять повний сенс тільки в контексті шлюбу, 
освяченого Таїнством. 

Католицький Оглядач

цілЮЩа Сила вервиці
Галина БОБ’ЯК,
слугиня спільноти «Матері в молитві»

Війна увірвалася в наше життя 
несподівано, зненацька, без запрошення, 
як кривава господиня. Своїми кістлявими 
руками вирвала із наших сімей найкраще, 
найдорожче – наших дітей та чоловіків. І 
почала господарювати їхніми долями.

Після місячного шоку, коли наші сини го-
тувалися на Яворівському полігоні, а у серці 
ще жевріла надія «може мого не візьмуть», 
раптово прийшло протверезіння: «Вже ні-
чого зробити не можна… Потрібно готувати 
бронежилети, шоломи, рюкзаки…»

До останнього дня вірили, що все це швид-
ко минеться, закінчиться, що це якесь непо-
розуміння, що діти наші і чоловіки просто 
нікуди не поїдуть.

Але поїзд від’їхав… і забрав з собою остан-
ню надію.

Одні … серед пустого перону… Очі нічо-
го не бачать, серце просто перестало битися, 
всередині порожнеча, а груди здавив страш-
ний біль, який розчавив усе єство.

Світ спорожнів, почорнів і нічого, крім 
пекучого болю та мертвого отупіння не за-
лишилося. І раптом, серед цієї порожнечі, 
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ніби блискавка, майнула думка: «Одна надія 
на Бога». це була та тоненька павутинка, за 
яку вхопилася думка. Але вхопилася міцно, 
майже вп’ялася в мозок, стиснула його до бо-
лючого відчаю.

Пам’ятаю постійні прощі в Страдч, Гошів, 
Зарваницю. І вдома безліч молитов… Але 
всього цього було замало…

22 липня 2014 р. цей день змінив усе. При 
храмі Покрови Пресвятої Богородиці в с. Бо-
лехівці Дрогобицького р-ну львівської об-
ласті, яку очолює отець Іван Смеречанський, 
запрацювала спільнота «Матері в молитві».

І ось ми зібралися всі разом – всі ті, чиїх 
дітей та чоловіків забрала ця страхітлива ві-
йна. І, мабуть, вперше ми не були самотні. З 
нами, серед нас був Всемогутній Бог, якому 
ми довірили свій біль, свою муку, своїх дітей.

Кожен день, а не один раз на тиждень, по 
2-3 години ми не виходили з церкви, ми не 
вставали з колін, ми молили-благали Бога 
про захист і охорону, помилування для сво-
їх дітей і всіх воїнів, у яких теж були матері. 
Сюди ми несли свої тривоги , болі і вкладали 
їх в материнське серце Пресвятої Богородиці 
й повністю довірились їй.

Кожен день, 365 днів, в дощ і спеку, в сні-
говицю і заметіль ми йшли до церкви за по-
рятунком для наших дітей і наших душ.

Пригадую, як хтось зі старших людей роз-
повідав, що в роки Першої світової війни, 
жінки одного села молилися на вервиці, щоб 
їхні діти і чоловіки повернулися з війни жи-
вими і неушкодженими. Тепер наша спільно-
та матерів у молитві зробила намір – молити-
ся спільно на вервиці, щоб усі повернулися 
живими і неушодженими додому.

Бог почув наші молитви. Сьогодні всі наші 
діти і чоловіки вдома. Вони живі та неушко-
джені.

Але діти інших матерів зараз серед ви-
бухів і смерті. Значить є ще що просити в 
Матінки Божої і Всемогутнього Бога. Тому 
кожного вівторка знову звучатиме: «За мир 
в Україні, за припинення війни, за всіх вої-
нів Української армії, які воюють на Донбасі 
і за наших дітей, за наші сім’ї, родини, за всі 
наміри, які ми принесли під Покров Матінки 
Божої і Всемогутнього Бога…»

Вервиця в наших руках, в руках усіх ма-
терів – це порятунок для світу і надійний за-
хист нашої України. 

І тому я хочу сьогодні сказати:
Моя молитва, сину, Тебе уберегла,

Як ти в окопах бився,
Я на посту була,

Як ти стріляв з гармати,
Чи варту ніс нічну

Я вервицю тримала – фортецю захисну.
І серед смерті бою,

І серед мін страшних
Покровом закривала
Пречиста Діва всіх.

І навіть «Смерчі» люті
Здолать вас не змогли,

Бо мамина молитва врятує всіх завжди.
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Шість з половиною років тому я була 
скромною нареченою, яка мріяла про 
щасливе майбутнє. Я була певна, що 
багато знаю про кохання та шлюб, бо ж 
відбула дошлюбні катехизи у нашій церкві. 
Насправді ж, я не знала нічого. 

Я визнаю, що знаю ще досить мало, але хо-
четься вірити, що дещо я таки зрозуміла. 

Перша посудина – почуття гумору
Аби відсвяткувати шосту річницю шлюбу, 

ми з чоловіком поїхали на пляж і сподівали-
ся там відпочити. Першою помилкою було 
взяти з собою дітей. Виявляється, ми з дітьми 
маємо різні уявлення про відпочинок! Три-
річна донька не поспала, після чого почала 
вередувати й скаржитись, що живіт болить. 

Дорогою додому вона розплакалася і сказа-
ла, що знову зголодніла, хоча ми нещодавно 
зупинялися погодувати її. Я усміхнулась і 
сказала чоловікові: «Зі святом, коханий! Ти 
відчуваєш, що достатньо відпочив і готовий 
розпочати новий робочий тиждень?»  – Ми 
розсміялися, після чого разом із дітьми поча-
ли співати веселих пісеньок. Усі заспокоїлись 
і були щасливі. Так ми з чоловіком навчили-
ся сміятись над безглуздими речами, яких 
не можемо контролювати (наприклад, над 
капризами дітей, їхніми проблемами з туале-
том), а також і над більш серйозними речами. 
Іноді сміх, навіть крізь сльози,  – це все, що 
можна зробити, коли життя підносить не-
приємний сюрприз. це як грати в покер: усі 
намагаються бути усміхненими, щоб не ви-
казати своїх карт. 

6 поСуДин ЩаСтя Для поДружжя
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Друга посудина – поблажливість  
до помилок і невдач один одного
Ані я, ані мій чоловік не досконалі. Ми не 

ідеальні, але намагаємося удосконалювати 
свою любов один до одного; намагаємося, 
та часто нам це не вдається. Я навчилася не 
перейматися через дрібниці й дивитися на 
ситуацію під іншим оглядом. Чи не все одно, 
що він досі не знає, де подівся друшляк і що 
мені потрібно буде витратити час, щоб зна-
йти його? Зрештою, ми повинні навчитися 
любити і приймати один одного такими, які 
ми є, а серйозні зміни довірити Богу. 

Третя посудина – визнання,  
що шлюб має свої злети й падіння
Я – безнадійний романтик. І завжди такою 

була. Мені подобається бути спонтанною, 
коли йдеться про любов. Обожнюю читати 
любовні сонети, слухати романтичні пісні й 
радіти від записок чи квітів просто тому, «що 
я кохаю його». це все добре, й іноді так буває. 
Але в контексті шлюбу, коли є діти й коли їх 
стає ще більше, це не завжди можливо, а час-
тіше навіть просто неможливо. Тому, щоб 
трохи побути разом, ми влаштовуємо домаш-
ні нічні побачення, коли діти міцно сплять. 
Тоді ми можемо побути самі, переглянути 
фільм. Подружні стосунки не завжди світлі 
й романтичні; інколи буває навпаки. Іноді я 
почуваюся закоханою до нестями, іншим ра-
зом я повністю виснажена або напружена, або 
все разом. Романтична любов прекрасна, але 
її замало, щоби зберегти шлюб. Мати Тереза 
колись сказала, що «справжня любов про-
ходить випробування». Ота «істинна любов» 
насправді з’являється тоді, коли ти вирішу-
єш поставити потреби ближнього вище за 
свої власні. Врешті-решт, любов – це рішення. 
(ніколи б не подумала, що така романтична, 
вразлива людина як я, скаже таке.) Тому я ви-
рішила любити чоловіка з усіма його плюсами 
й мінусами. на щастя, у цього рішення набага-
то більше «плюсів» для нас обох. 

Четверта посудина – завжди ставити 
ваш шлюб на перше місце
Шлюб повинен бути пріоритетнішим за ро-

боту й навіть за ваших дітей. Можливо, це зву-
чить дивно. не раз легко залишити коханого без 
уваги через втому від догляду за дітьми. Крім 
того, деякі чоловіки (й жінки також) можуть так 
зануритись у свою роботу й амбіції стосовно 
майбутнього, що їм бракує часу для своєї другої 
половинки. Але найкращий подарунок, який ви 
можете зробити вашому шлюбу й дітям, – це лю-
бити свого чоловіка й поставити його на перше 
місце. Міцний шлюб не тільки допомагає вам до-
сягти успіху в інших сферах життя, а й допомагає 
вашим дітям відчувати себе більш коханими й 
захищеними, особливо коли вони бачать, що їхні 
батьки люблять один одного. 

П’ята посудина – бути радісними, коли 
ваш чоловік приходить додому з роботи
це для мене буває дуже складно. Коли він 

повертається додому після довгого робочого 
дня, я очікую на його допомогу й намагаюся по-
спішно передати йому дітей. Іншим разом я по-
чинаю розказувати, яким важким був мій день. 
Але останнім часом я вчуся зустрічати мого 
чоловіка просто і відкрито – так, як це робить 
Христос. Я намагаюся (хоч нерідко мені це не 
вдається, але він ще любить мене) утриматись 
від того, щоб поскаржитись, а просто обіймаю 
його і запитую: «Як минув твій день?» це допо-
магає задати гарний тон на увесь вечір. 

Шоста посудина –  
ніколи не варто недооцінювати 
силу молитви й Святих Таїнств
найкраще, що я можу зробити, коли мій 

шлюб переживає складні часи або навіть най-
кращі часи,  – це знайти впевненість у благо-
датях, які я отримую завдяки молитві й Свя-
тим Таїнствам. Жоден шлюб не зазнає невдачі, 
якщо Ісус буде запрошений у його центр.  

Кейт Вікер, CNA
Переклад: Кристина Власова, CREDO 
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Ірландка, що називає себе Марі, була 
зґвалтована у віці 13 років. Тоді вона 
перебувала в родині опікунів, її вивезли до 
Великої Британії і зробили аборт.

це було гірше за зґвалтування. Я вже ніколи 
не буду такою, як раніше, – каже 29-літня жін-
ка. Марі була найстаршою з дванадцяти дітей 
в родині, її відібрали у батьків та віддали опі-
кунам, власне тоді дівчину було зґвалтовано. 
лікарі підтвердили, що вона була вагітна. Як 
сьогодні каже Марі, тоді вона не розуміла, що 
відбувається, робила те, що наказують. літаком 
її перевезли до лондона. «Пам’ятаю, що лежала 
і стогнала на шпитальному ліжку, було боляче. 
Потім мені ввели ін’єкцію, а коли прокинулася, 
болю вже не було. Далі мені сказали, що дитина 
мертва», – згадує Марі.

Соціальна допомога стверджує, що аборт 
було виконано за згодою дівчини і після виро-
ку суду. Марі про це не знала, що її батьки зма-
гались, аби суд не виносив вироку вбивства не-
народженій дитині. Програли. Було свідоцтво 
психіатра, що дівчина погрожує вчинити са-
могубство, якщо вагітність не буде перервана. 
У таких випадках, посилаючись на прецедент 

1992 р. ірландські суди дозволяють аборт, хоча 
взагалі вони в країні заборонені. Між іншим, 
суд, котрий виніс вирок 12 років позбавлення 
волі ґвалтівникові Марі, ствердив, що він має 
нести відповідальність не лише за зґвалтуван-
ня, але і за вбивство дитини.

Після аборту Марі і далі залишалась у за-
місній родині. Вбивство дитини запустило 
механізм болю, страждання та депресії. Те-
пер жінка хоче скласти поновний позов у цій 
справі. Підкреслює, що біль лишився, хоча 
має вже двох власних дітей.

«ніколи не забуду свою втрачену дитину. 
Я не хотіла бути мамою у 13 років, але тепер 
розумію, що дитина не заслуговувала смерті. 
Я би дуже хотіла її віддати тим, хто прагнув 
мати дитину, а не міг. Сьогодні вона вже була 
би підлітком, і можливо, ми були б друзями, 
якщо вона не називала б мене мамою, – каже 
Марі. – Мені постійно сниться світловолоса 
дівчинка, що біжить полем і питає, чи я з нею 
гратимусь. це моя ненароджена донечка. Я на-
звала її Шеннон. Ми отримали свідоцтво про 
її смерть. Таким чином я довела, що вона іс-
нувала…» 

Джерело: CREDO

зґвалтування, аборт і роки болЮ…
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йозеф Алоїз Ратцінґер – ця, народжена в 
глухому німецькому селі, скромна і сми-
ренна людина безсумнівно є моїм Учите-
лем віри. його слова (і вчинки, що їх під-
тверджують) буквально перевернули моє 
мислення з голови на ноги; завдяки цьому 
я змінив підхід до найважливіших речей у 
моєму житті. Хочу цим із вами поділитися. 
Я вибрав 12 цитат йозефа Ратцінґера 
Бенедикта XVI, які насправді змінили моє 
життя.

Другий Ватиканський Собор 
не був «новим стартом»
«Багато фактів справляють враження, 

ніби від II Ватиканського Собору усе зміни-
лося, ніби все, що було до нього, або нічого не 
варте, або  – в кращому разі  – має цінність 
тільки в його світлі. Другий Ватиканський 
Собор був сприйнятий не як частина цілої, 
живої Традиції Церкви, а як кінець цієї Тради-
ції – новий старт «від нуля». Правда в тому, 
що Собор не сформулював жодного догмату 

і свідомо вибрав скромний формат пастир-
ського собору. Але багато хто трактує його 
як «супердогмат», який перекреслює важли-
вість всіх інших. Сьогоднішні події підкрі-
плюють цю ідею: те, що раніше вважалося 
найсвятішим (форма Літургії, в якій вона пе-
редається наступним поколінням), раптом 
виявляється чимось забороненим,  – єдиним, 
що можна безпечно заборонити; не сприйма-
ється [також] критика рішень Собору. З ін-
шого ж боку – якщо люди піддають сумнівам 
стародавні принципи, чи навіть, великі Іс-
тини віри (наприклад, тілесну непорочність 
Марії, тілесне воскресіння Ісуса, безсмертя 
душі), ніхто не скаржиться; а якщо й так, то 
[чинить це] дуже помірно. Я сам, коли був про-
фесором, став свідком того, як один єпископ 
перед Собором звільнив учителя за невідпо-
відну манеру говорити, що, по суті, було без-
підставним. Після Собору той самий єпископ 
не був готовий звільнити професора, який за-
перечував фундаментальні істини віри». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
Конференція до єпископів Чилі, 1988)

12 виСловів бенеДикта XVI,  
які вплинули на моЮ віру
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Метою Церкви не є змінити 
світ на краще
«Існує спокуса перетворення Церкви в якийсь 

утопічний рух, єдина мета якого – змінити світ 
на краще. Це зрада автентичності Церкви. Це 
пов’язано з відреченням від здатності розпізна-
вати правду, що загрожує релятивізмом». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
інтерв’ю KAI, 2004)

Благо Церкви важливіше, 
ніж спокійне життя
«Прислужництво підлабузників, які уникають 

і бояться усяких конфліктів, які понад усе ціну-
ють «святий спокій», не є справжнім послухом. 
Церква сьогодні насправді потребує – зрештою, як 
і завжди – не підлабузників, що допомагають збе-
регти «святий спокій», а людей, готових зустрі-
тися з будь-якими непорозуміннями й атаками, 
шо їх могла би викликати їхня позиція; одним 
словом – людей, що більше люблять Церкву, ніж 
комфортне життя без конфліктів». 

(Архиєпископ Йозеф Рацінґер,  
Entwurfe zur Ekklesiologie, Dusseldorf, 1977)

Церква перебуває в серйозній 
кризі. Завдяки нам
«Господи, Твоя Церква часто схожа на чо-

вен, що потопає; човен, що з кожного боку на-
бирає воду. На Твоєму полі ми бачимо більше 
бур’янів, аніж пшениці; забруднений одяг і об-
личчя Твоєї Церкви бентежать нас. Але ж це 
ми самі їх забруднили! Це ми зраджуємо Тебе 
знову і знову після всіх наших високих слів і 
широких жестів. Помилуй свою Церкву!» 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
Роздуми на Страсну П’ятницю, 2005)

Церква вийде з кризи, коли стане 
невеликою, однак рішучою
«Із сьогоднішньої кризи вийде Церква за-

втрашнього дня. Церква, яка багато втрати-
ла, стане маленькою і буде змушена починати 
спочатку. Вже не зможе заповнити вірними 

святині, збудовані за часів великого «буму». Ра-
зом зі своїми прихильниками, що її залишили, 
втратить багато привілеїв у суспільстві, але 
почуватиметься сильнішою, ніж досі, тому що 
стане добровільною громадою рішучих людей. 
Як невелика спільнота, буде набагато більше 
підтримувати ініціативу її окремих членів. У 
вірі та молитві знову пізнає своє належне міс-
це, а Таїнства знову переживатиме як службу 
Божу, а не як проблему літургійної структури». 

(Отець, професор Йозеф Рацінґер,  
Glaube und Zukunft, 1970)

Церква буде змушена стати меншою, 
щоби залишитися вірною собі
«Ця невелика група буде випромінювати ра-

дість у світі, як і первісна Церква. Навіть коли 
Константин зробив християнство державною 
релігією, віруючих було мало, але було очевидно, 
що є майбутнє. (…) Тому я б сказав, що коли в 
Церкві будуть молоді люди зі справжньою ра-
дістю віри, які будуть цю віру випромінювати, 
це стане посланням для світу: «Навіть якщо 
я не вмію цього розділити, навіть якщо в цей 
момент я не можу навернутися, то це правиль-
ний спосіб життя у майбутньому»». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
інтерв’ю EWTN, 2003)

Папа – не абсолютний правитель
 «Після Другого Ватиканського Собору по-

стало враження, ніби у справах Літургії Папа 
може, власне кажучи, все; особливо, якщо діє 
від імені Вселенського Собору. Як наслідок – у 
західній свідомості ідея богоданості Літургії, 
що не піддається довільній «творчості», зна-
чною мірою занепала. Насправді ж, І Вати-
канський Собор не надав Папі повноважень 
абсолютного монарха, навпаки  – визначив 
його як гаранта послуху посланому Слову. По-
вноваження Папи пов’язані з традицією віри, 
це зобов’язує також і в галузі Літургії. Вона 
(Літургія) не «твориться» церковною владою. 
Також і Папа може бути тільки покірним 
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слугою її правильного розвитку та постійної 
цілісності й ідентичності». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
Дух літургії, 2000)

Літургія – не дослідний полігон
«Сьогодні Літургія всюди схожа на дослідний 

полігон для вправ з інкультурації. Коли говори-
мо про інкультурацію, маємо на увазі майже 
виключно Літургію, що часто зазнає в цьому 
процесі сумного спотворення. Це зазвичай стає 
причиною занепокоєння учасників, які, влас-
не, самі цю деформацію створюють. Інкуль-
турація, яка фактично полягає лише на зміні 
зовнішньої форми, насправді є не інкультура-
цією, а її помилковим розумінням. Така хибна 
інтерпретація часто кривдить культурні та 
релігійні громади, у яких занадто поверхово і зо-
внішньо запозичені літургійні форми». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
Дух літургії, 2000)

Жодних аплодисментів у храмі
«Якщо під час Літургії аплодують люд-

ським досягненням, це завжди очевидна озна-
ка цілковитої втрати суті Літургії та пере-
творення її на вид релігійних розваг». 

(Кардинал Йозеф Рацінґер,  
Дух літургії, 2000)

Краса необхідна,  
бо приводить нас до Бога
«Зв’язок між таємницею, в яку віримо, і 

таємницею, яка священнодіє, виражається 
особливим чином у богословському та літур-
гійному значенні краси. Як і решта християн-
ського Одкровення, Літургія за своєю суттю 
пов’язана з красою: це veritatis splendor – сяйво 
істини. В Літургії сяє Пасхальна таємниця, 
через яку Христос притягує нас до себе і запро-
шує до сопричастя. В Ісусі, як сказав святий 
Бонавентура, ми споглядаємо красу і сяйво 
джерел. Це не просто естетизм, але спосіб до-
несення до нас істини про Божу любов у Христі 

через красу. Вона зачаровує нас і притягує, що 
дозволяє нам вийти із себе та осягнути наше 
справжнє покликання, яким є любов». 

(Бенедикт XVI,  
Sacramentum caritatis, 2007)

Священик є слугою Літургії,  
а не її зіркою чи режисером
«Священики мають усвідомлювати, що 

їхнє служіння ніколи не повинно ставити на 
перше місце їх самих чи їхню думку, а виключ-
но Христа. Будь-яка спроба зробити себе цен-
тром літургійної відправи суперечить самій 
сутності священства. Священик, насамперед, 
є слугою, і повинен постійно намагатися бути 
слухняним інструментом в руках Христа і 
вказувати на Нього. Це особливо видно у сми-
ренні, з яким священик проводить Літургію, в 
слухняності щодо обряду, у служінні серцем і 
розумом, уникаючи всього, що може виклика-
ти надмірну увагу до себе і створити вражен-
ня центральної фігури в Літургії. Я закликаю 
духовенство завжди бачити своє Євхаристій-
не служіння як скромну службу Христу і Його 
Церкві. Священство, як казав св. Августин, це 
Amoris Officium – правління доброго пастиря, 
що віддає своє життя за овець». 

(Бенедикт XVI,  
Sacramentum caritatis, 2007)

Так звана Тридентська Свята Меса 
є великою і святою
«В історії Літургії наявні зростання і роз-

виток, але не розрив. Те, що для попередніх 
поколінь було святим, для нас також зали-
шається святим і великим, і не може бути 
раптово повністю заборонено чи, тим паче, 
визнано шкідливим. Це зобов’язує всіх нас 
зберігати багатства, які зростали у вірі та 
молитві Церкви, й надати їм належне місце». 

(Бенедикт XVI,  
Summorum Pontificum, 2007)

Матеуш Охман, BHR&R 
Переклад: Олена Довгальова, СREDO
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Тарас ЛЕХМАН, 
журналіст м. Червоноград 

Зранку вийшов з під’їзду свого будинку, хлип-
нув чистого свіжого повітря. Краса! Враз на-
брався бадьорості. Пройшов з десяток метрів 
і… «фу», гидотна! За кілька кроків переді мною 
сидів на тротуарі щур-здоровань, то здивова-
но поглядав на мене, то «посміхався»…

Мені пригадалася розповідь сестри-мироно-
сиці Йосафати (в миру – Євдокії Пилипів). Моя 
дружина – її внучата племінниця. Чимало лиха 
випало на долю цієї сестриці. Молодою, коли 
діяльність УГКц тільки підпала під заборону, 
вона прийняла чернечий постриг, належала до 
тієї категорії християн, які підпільно відвідува-
ли Богослужіння катакомбної церкви. І лише 
на зорі незалежності України могла вільно за-
явити про своє віросповідання. Її регулярно 
можна було побачити у храмі Онуфріївського 
монастиря у львові чи в церкві Святої Анни. 
Вона проживала неподалік цієї церкви в убогій 
однокімнатній квартирі, яка нагадувала під-
вальне приміщення. (Проте тут завжди панува-
ла духовна піднесеність). це вже згодом сестра 
Йосафата перебралася до монастиря в Івано-
Франківську, де і спочила у Бозі.

У повоєнні роки вона працювала санітаром у 
санепідемстанції. В обов’язки тендітної сестри-
мироносиці входило відкривати каналізаційні 
люки, залазити в отвори і розсипати отруту 
проти щурів. А над її головою постійно стояв 
начальник відділку, якого за велике пузо про-
звали Пацюком. Такий у каналізаційний отвір 
не пролізе, а як пролізе, то застрягне, потім годі 
буде витягнути.

Про це сестра Йосафата відверто не говори-
ла, але я і так здогадався, що людиною він був 
нахабною. Зухвало ставився до підлеглих, мов-

ляв: «Я – начальник! Ви – ніхто!» Хоча вже й не 
таку велику посаду обіймав. А ще весь час лузав 
соняшникове чи гарбузове насіння, показово 
спльовуючи лушпиння на бруківку чи де попа-
ло. нахаба є нахаба…

Одного разу відкривши люк, сестра Йоса-
фата спритно скочила у каналізаційний отвір 
з черговою порцією отрути. Запалила свічку, 
бо ліхтариками тоді не вельми користувалися, 
дефіцит, і завмерла. Побачила перед собою з де-
сяток малесеньких-малесеньких щурят. Вони 
недавно народилися, зіщулилися, притулилися 
один до одного, тремтіли від холоду.

Далі майже дослівно цитую її слова:
– Звісно, щурі – шкідливі, дошкуляють лю-

дям, розповсюджують інфекції… Але ж ті милі 
оченятка –перчинки щурят благально дивили-
ся на мене, наче просили: «не вбивай! Ми ж не 
винні, що нас Бог такими створив…».

– ну що, є там щось?! – гримнув над каналі-
заційним отвором Пацюк і сплюнув лушпин-
ня. – Хутчій вилазь, а то ще багато роботи! І 
кришку не забудь за собою закрити та драбину 
забери! Хоча ти і без драбини добре лазиш…

– нічого і нікого там нема, – відповіла се-
стра Йосафата, почервонівши від сорому за 
неправду.

Отрути так і не насипала…
це могла зробити тільки сестра-мироноси-

ця, людина доброї душі і глибокої віри. 

він не винен…
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Дитина з вадою мозку чудесно зцілена
Папа Франциск 21 січня підписав декрет, проголосивши у ньому, що не-
пояснюване зцілення дитини, якій лікарі «не давали шансів на життя» з 
огляду на численні проблеми у розвитку мозку, має характер чуда. Заступ-
ництво приписують блаженному Хосе Луїсові Санчесу дель Ріо, підліткові, 
який загинув мученицькою смертю в часи воєн Крістерос (1920 ті роки). 

Дівчинка Хімена мала заледве кілька тижнів від народження, коли у ве-
ресні 2008 р. батьки взяли її до Сауайо – рідного міста блаженного Хосе. Під 
час цього візиту в дівчинки почалася гарячка, місцевий лікар не міг збити 
температуру. Доктор Розендо дав дівчинці 72 години життя. ці три дні бать-
ки Хімени щодня ходили на Святу Месу. «Ми благали Бога і просили про 
заступництво блаженного Хосе, аби сталося чудо», – каже мама Хімени. 

Момент чуда стався найімовірніше тоді, коли хвору відключали від 
крапельниці. «То була мить, коли я віддала дитину в руки Бога… І в цей 
момент Хімена розплющила очі і всміхнулася!»  – згадує мати. енцефа-
лографічне обстеження показало, що 80% мозку відновило функціональ-
ність. Ще за день дитина була повністю здорова. 

у Донецьку мітингувальники вимагали 
заборонити уГкц та інші «секти»
екзарх Донецький УГКЦ Степан (Меньок) прокоментував нещодавній мі-
тинг в окупованому Донецьку, де протестувальники вимагали заборонити 
УГКЦ та інші «секти». За словами єпископа, це дійство нагадало йому події з 
тоталітарного минулого, коли репресивна радянська машина загнала гре-
ко-католиків у підпілля і теж називала УГКЦ сектою. 

Близько 500 людей 29 січня зібралися біля храму Покрови Пресвятої 
Богородиці УГКц. Мітингувальники заявили, що виступають проти сек-
тантів, УГКц, яка, за їхніми словами, нав’язує людям ідею єдності з Укра-
їною. Багатьом на мітингу роздавали заздалегідь підготовлені плакати. 

«ціль проведення мітингу біля храму Покрова Пресвятої Богородиці ор-
ганізатори назвали боротьбою із сектами. Але була і ще інша мета – залякати 
наших вірних. Репресовану більшовиками УГКц зараховано до сект. церкву, 
яка понад п’ятдесят років перебувала у підпіллі і вистояла, і яка дала велике 
число мучеників та ісповідників віри, відомих на весь цивілізований світ, на-
звано такою, яка голосить єретичну науку», – зазначає він. 

«Здається, що машина часу повернула нас в минуле на шістдесят ро-
ків», – зізнається єрарх.  

і сміх і гріх: найбезглуздіша назва 
українського села
До рейтингу увійшло село, розташоване на Уманщині. Село Політтвіділо-
вець відзначили в Українському інституті національної пам’яті. 

назва населеного пункту увійшла до добірки «безглуздого совка у на-
звах» і підпадає під норми Закону «Про декомунізацію». 

До ТОП-10 також потрапили назви лікнеп, Пам’ять Ілліча та Здобуток 
Жовтня. 

нагадаємо, в Україні триває перейменування населених пунктів та вулиць, 
згідно з парламентським проектом втілення законів про декомунізацію.  
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названо найбільш невіруючу країну європи
Соціологи назвали найбільш невіруючу країну в Європі. Нею виявилася Іс-
ландія. Як показало дослідження, ніхто з учасників опитування у віці до 34 
років – не вірять у те, що Землю створив Бог. 

Ще 20 років тому 90% ісландців зізнавалися, що вважають себе вірую-
чими. Сьогодні такими себе називають менше 50% населення. цікаво, що, 
наприклад, в Африці й на Близькому Сході релігійністю, навпаки, відзна-
чаються молоді люди. Там віруючими себе вважають вісім із десяти осіб 
у віці до 34 років. 

У США трохи більше чверті молодих людей (від 18 до 29 років) вірять у 
те, що Бог створив людину в її теперішньому вигляді. Такі дані опитуван-
ня, проведеного в 2014 році. 

Що стосується останніх даних з Ісландії, то, як зазначають експерти, 
секуляризація там і справді відбувається дуже швидко. це пов’язано з 
підвищенням рівня освіти серед населення і науковим прогресом. 

обама носить у кишені вервицю  
від папи франциска
Під час нещодавнього інтерв’ю Барак Обама дістав із кишені вервицю, яку 
подарував йому Папа Франциск. 

Президент Сполучених Штатів дав інтерв’ю декільком зіркам YouTube 
в країні. Інтерв’юери ставили йому різні запитання, починаючи з його 
ставлення до Дональда Трампа – і закінчуючи улюбленим персонажем у 
«Зоряних війнах». 

на запитання про вміст кишень глави держави, серед іншого Оба-
ма витягнув вервицю – подарунок Папи Франциска під час візиту до 
США. 

«це те, що я маю в кишені – подарунок від Папи Франциска», – сказав 
Президент. «це дуже важливо для мене, тому що я дуже ним захоплююся, 
він допомагає мені думати про мир, взаємне порозуміння та етичну по-
ведінку», – сказав Обама.  

безпритульний, що зачарував співом
Неабияк здивувалися перехожі британського міста Лідс, коли почули арію 
«Summertime» з опери «Порґі і Бесс» у виконанні безхатченка; ним виявив-
ся Бернард Дейві. 

це відео на своїй сторінці у Фейсбуку розмістив британець Джон Во-
кер. У чоловіка цікаве хобі: він щовечора виходить грати для перехожих 
на вулиці рідного міста. Джон розповів, що того вечора до нього під’їхав 
чоловік на інвалідному візку та попросив йому акомпанувати, той пого-
дився, і скидається на те, що не пошкодував. «Вулиці сповнені чудових 
несподіванок та історій. Хочу, аби надзвичайна версія “Summertime” від 
Бернарда допомогла нам усім не судити про людей з того, що зовнішнє», – 
написав Вокер у коментарі до відео, а також розповів, що роками спосте-
рігав за цим безхатьком на вулиці, та йому й на думку не спало, що Дейві 
така талановита людина. 

До речі, американського композитора Джорджа Ґершвіна надихнула 
на написання цієї арії українська колискова «Ой ходить сон коло вікон».  
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Прес-служба Провінції

8-12 лютого 2016 р. у монастирі св. Йо-
сифа, в Брюховичах, проходила Капітула 
Провінції Найсвятішого Спасителя От-
ців Василіян в Україні. Капітула склика-
ється кожних чотири роки. Вона є вищою 
законодавчою владою, владою контролю 
та визначення напрямків діяльності на 
рівні Провінції в духовному та організа-
ційному аспектах у дусі Євангелія та Ста-
туту Василіянського Чину св. Йосафата. 
До завдань Капітули належить також 

нова управа 
провінції найСвятішоГо СпаСителя в україні 

обрати Протоігумена, його радників і за-
ступників радників та делегатів на Гене-
ральну капітулу.

За результатами виборів Капітули Про-
тоігуменом Провінції Найсвятішого Спа-
сителя в Україні став Високопреподобний 
о. Йоан Школик, ЧСВВ. Новообрані Радни-
ки Протоігумена: о. Тарас Тижник, ЧСВВ, 
(Провінційний Вікарій), о. Михайло Луч-
ків, ЧСВВ (Адмонітор), о. Віталій Попадюк, 
ЧСВВ, о. Сергій Крутовський, ЧСВВ.

У Провінційній капітулі 2016 р. взяло 
участь 57 ченців. 
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В І ТА Є М О !
Від імені редколегії «Місіонаря» щиро 

вітаємо новообраного Протоігумена 
о. Йоана з цим відповідальним урядом. 
Я особливо радію з цієї нагоди, адже ми 
з о. Йоаном разом розпочинали монаше 
життя в Крехові, а потім разом вчили-
ся на священиків в Брюховичах. І тому 
можу відверто сказати, що о. Йоан – 

взірцевий чернець, люблячий священик, 
дуже відповідальний у своїй справі. Не-
хай Господь кріпить його своєю ласкою 

на цій дорозі Пастиря і Провідника 
ченців нашої Провінції.

о. Віталій Попадюк, ЧСВВ 
 

Ростислав Школик (о. Йоан) народився 13 лис-
топада 1974 р. в м. Жовкві (Нестерові). 1 грудня 
1974 р. прийняв св. Тайни Хрещення і Миропома-
зання з рук о. Полікарпа Панчишина, ЧСВВ.

З 1981 до 1989 р. навчався у Жовківській вось-
мирічній школі, а у 1989 – 1991 рр. – в Сопошин-
ській середній школі, де отримав атестат зрілос-
ті. В 1991 – 1992 рр. навчався в СПТУ-12 у Львові, 
де здобув фах столяра 3-го розряду. З 1992 до 
1994 р. служив у Збройних Силах України.

В 1997 – 2000 рр. брав активну участь у ді-
яльності молодіжного Апостольства молитви в 
рідному місті.

10 листопада 2000 р. вступив до Василіянсько-
го Чину в Крехові. 28 серпня 2002 р. склав вічні 
обіти. З 2002 до 2008 р. навчався у Василіянсько-
му інституті філософсько-богословських студій 
у Брюховичах. 26 серпня 2007 р. в Жовкві склав 
вічні обіти. 30 грудня 2007 р. в храмі св. Онуфрія 
у Львові з рук єпископа Діонісія Ляховича, ЧСВВ, 
прийняв дияконські свячення. Пресвітерські свя-
чення отримав 6 серпня 2008 р. з рук архієпис-
копа Ігоря Возьняка в Архикатедральному соборі 
св. Юра у Львові.

В 2008 – 2009 рр. навчався на Папському тео-
логічному відділі у Варшаві (Боболянум), став ма-
гістром морального богослов’я. В 2009 – 2010 рр. 
виконував обов’язки сотрудника парафії при 
монастирі в Луцьку. В 2010 – 2012 рр. продовжив 
навчання на Папському теологічному відділі у 
Варшаві, здобув ступінь ліценціата морального 
богослов’я.

З 2012 р. до цього часу виконував обов’язки 
віце-ректора ВІФБС у Брюховичах, викладав соці-
альну доктрину Церкви. З 19 лютого до 1 березня 
2015 р. виконував обов’язки військового капела-
на в зоні АТО в Маріуполі.

10 лютого 2016 р. на Провінційній капітулі об-
раний Протоігуменом Провінції Найсвятішого 
Спасителя в Україні.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
Протоігумена  
о. йоана Школика, ЧСВВ 
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Петро ШКРАБ’ЮК:  
Історії, прожиті тричі (розділи із книги)

Травень 1993 р. цієї весни Анісія вперше 
прилетіла на батьківщину своїх предків. І про-
вела тут два незабутніх тижні. Об’їхала мало не 
всю Україну – від Києва до Закарпаття. 

“Я ніколи не думала, що так відчую рід-
ну Україну. Тяжко описати це зворушення, а 
коли підлітали до Борисполя, і коли я побачи-
ла на летовищі свої літаки з маркуванням Air 
Ukraine. Таке саме гостре відчуття, як і тоді, 
коли я через вісім років приїхала з Австралії 
до Аргентини”.

Анісія була на з’їзді випускниць гімназії сес-
тер-василіянок у львові, на який її запросили 
колишні учениці, тому що мати Софронія була 
професором цієї гімназії, відтак засновницею 
осідку василіянок в Аргентині. наступного 
року Анісія два місяці (липень-серпень) кате-
хизувала дітей у Брюховичах під львовом, при-
чому дітей з різних теренів: луганщини, Київ-
щини, Рівненщини – разом понад дві тисячі…

У лютому 1995-го вона прилетіла в Украї-
ну втретє і пробула тут до липня 2000 р.: бу-
дувала в Брюховичах монастир, відтак вела у 
ньому новіціят. А 2001-го, їдучи на Ґенеральну 
капітулу сестер-василіянок у Римі, повернула 
на тиждень до львова. Разом з двоюрідною 
сестрою Марієлою. Завітала до знайомої ди-
ректорки книгарні “Українська книга” Ольги 
Огризло, побачила на стелажі мою моногра-
фію “Попід Золоті Ворота” і зателефонувала…

наше знайомство було зворушливим, хоча 
на позір стриманим. Як-не-як, а переді мною 
стояли серйозні черниці, народжені – як і їх 
матері – в далекій Аргентині. А проте плавно 
спілкувалися українською мовою, і майже без 
акценту, та й виглядали, особливо Марієла, як 
типові жінки в Пужниках. Тільки Анісія була 
більш витончена, делікатна, говірка.

Анісія потім розповідала, що коли вона 
пішла до першого класу аргентинської народ-
ної школи, то ні слова не знала по-іспанськи. 
Тільки тут почала вивчати цю мову. Бо вдома 
розмовляли виключно українською. на вули-
ці говорили іспанською. Та щойно ступиш на 
подвір’я – треба українською. Батьки не свари-
ли, та коли запитувала що-небудь іспанською 
мовою – не відповідали. Самі вони, за слова-
ми Анісії, не тільки послуговувались україн-
ською мовою, а й плинно читали. Хоча ні її 
тато, ні мама вищої освіти не мали. 

 До аргентинської народної школи Анісія 
ходили до обіду, по обіді – до української, в 
якій навчалась чотири роки, поки вчитель не 
помер. Маючи п’ятнадцять літ, вступила до 
монастиря, де закінчила гімназію, а потім – 
Католицький інститут.

Анісія розповіла, що не тільки чотири 
внучки Параскеви Семчук і правнук Гіллєр-
мо обрали монаший спосіб життя, а й дочка 
її дядька – батькового брата Йосифа Шевчука 
зі Санта-Фе – емілсе: вона стала кармеліткою 
під іменем Тереса.

А ще я дізнався, що мій хресний батько 
Осип Пона став в Австралії доволі заможною 

на батЬківЩині преДків
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людиною і фундував на українські потреби 
150 тисяч доларів. Ось що пише енциклопе-
дичний довідник “Українці Австралії” (Сід-
ней, 2001). Спершу про дружину Осипа, потім 
про нього самого:

“ПОнА Олена, філантроп (150 тис. дол.) лек-
торату україністики при університеті ім. Мо-
наша та меценат ФУСА-КУА, добродій “ВД”.

ПОнА Осип, підприємець, суспільно-гро-
мадський діяч, меценат-філантроп. наро-
дився 10.2.1907 в Хотимирі Товмацького пов. 
Член “Просвіти” та підпілля ОУн, співпрацю-
вав з УПА. До Австралії еміґрував з Австрії в 
1948, поселився у Баллараті (Вік.). Співзаснов-
ник УГВ, член лВУ, щедрий жертводавець на 
громадські потреби. 

Осип Пона під час війни був у Пужниках 
посадником, і коли я народився, то подарував 
мені, як згадувала мама, золоту монету. Вона 
десь запропастилась, Пона виїхав – і я нічо-
гісінько не знав про нього: ні де він, ні що з 
ним. не знав нічого певного і про родину Па-
раски надачковської (Семчук) – не до того 
було. Аж ось всередині вісімдесятих років до 
мене прийшов міліціонер і поцікавився, чи не 
маю я родини за кордоном. І навіть натякнув 
на спадщину. Що я мав сказати? Я, грішний, 
сказав, що не маю.

А виявляється – маю! І Осип Пона перед 
смертю (йому відрізали ноги), вочевидь, ціка-
вився своїм похресником, тим більше, що мої 
вірші друкувалися в “літературній Україні” та 
в інших київських виданнях: журналах, збір-
никах, альманахах – і окремі з них, безумовно, 
доходили до Австралії…

Після цієї зустрічі Анісія приїжджала до 
львова ще чотири рази – і кожна зустріч з 
нею та її супутницями (це були василіянки 
Севастяна, Зіновія, Софронія…) завжди пе-
ретворювалася в свято, в проходи по львові, 
зокрема на мистецько-торговий Вернісаж, об-
мін подарунками та враженнями.

У травні 2006-го Анісія вперше побувала 
в Пужниках, гостювала з черницею Зіновією 

у великій родині надачковських, тим паче, 
що глава цієї родини, Юрій Михайлович, так 
само родич Анісії: його батько Михайло на-
дачковський і Параска надачковська, в заму-
жестві Семчук, – брат і сестра (як і моя баба 
Анна). Гостюючи у надачковських, Анісія 
була до сліз зворушена, бо саме на цьому обі-
йсті народилась її бабця Параска і взагалі вся 
родина Антося та Марисі надачковських.

Сподіваюсь, Анісія найближчим ча-
сом прилетить з далекого Сіднея знову – і 
знову будуть змістовні зустрічі, спогади, 
прогулянки…А поки що завершую цю екзо-
тичну розповідь віршем “Міст”, який я при-
святив сестрі Анісії зразу ж після знайомства 
у травні 2001 року:

Краї, шляхи, моря чи острови –
Все мірить час своїм зірким реєстром,

І Сідней теж, і монастир, де Ви –
Де Ви, моя василіянська сестро.
Згасають будні, балачки пусті,

Та наша стріча світить нам у Львові,
Бо Ви сестра не тільки во Христі,

А Ви сестра по духу і по крові.

Знайти себе – це Божий благовіст,
Знайти родину – пісня над піснями.
І сі рядки – то мій відлунний міст

Між землями,
  віками
   і серцями.
Другий вірш – “Букет для Марієли Род-

чин, ЧСВВ” – написаний 28 квітня 2002 року 
з нагоди Великодніх свят. Марієла, як я вже 
писав, 2001-го приїжджала з Анісією до льво-
ва, у Сихові та на іподромі разом з іншими 
вітала Папу Івана Павла ІІ, опісля вируши-
ла до Апостольської Столиці як Ґенеральна 
дорадниця…І от

Рим, Вкраїна, Аргентина –
Кочовий трикутник долі.

І тепер Вас гріє днина
При Вселенському престолі.
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Любов ДІВЧУР, 
м. Червоноград 

 Коли депресія до ліжка прикує,
І день, як рік, здаватиметься часом,
У грудях точить, мучить і снує,
Заздриш тому, в кого немає часу.

Коли ні в чому спокою нема,
З кутка в куток тиняєшся ти днину,
Берешся до роботи, та дарма,
Такий вже хрест твій, Божая дитино.

Коли зневіра серце обпіка,
У відчаю готовий з моста в воду,
Вузька до Бога стежка й нелегка,
А скільки в світі такого «народу»!

Такий вже світ, спішить кудись, летить,
Скрізь нарікання: «Я не маю часу»,
Маєтки, гроші, розкоші на мить,
Для Бога й ближнього не вистачає часу.

Здоров’я та багатство маєш ти –
Люблять усі тебе та поважають,
Коли не в силі важкий хрест нести –
Всі друзі в одну мить кудись зникають.

Скажи лиш слово, і воскресне той,
Що день лежав прикутий до постелі,
Найкращим ліком є твоя любов,
Крапля води серед сердець пустелі.

Скільки людей душевнохворих є!
Усіх «лікують» їх у психлікарні, 
Де жменями таблетки кожен п’є,
І в кожного – своя душевна рана.

Не відрікаємось таблеток, зовсім ні,
Для організму нам потрібні ліки,
Як серце крає, а душа в огні –
Душу лікуй ти цього чоловіка!

Коли депресія до ліжка прикує,
Розрадь, підтримай цього чоловіка,
Можливо, одиноким в світі є,
А щире слово буде йому ліком.

Коли робота у руках горить,
А день, як мить, промчить у тебе часом,
Подякуй Богові за ласки у цю мить,
Щасливий той, в кого немає часу!!!

яке це ЩаСтя – не мати ЧаСу!

Дух – вигадливий маестро –
Творить душу для чування.

Тож прийміть, далеко сестро,
Цей букет – мої вітання!

Хай про Вас ширяють вісті,
Про життя святе й натхненне.

Тож в Апостольському Місті
Помоліться і за мене. 
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ, 
м. Бар 

Карпати є дуже мальовничі і вся та місце-
вість мені подобалася. Батьки Степана, як мені 
видалось, дивилися на мене з якоюсь недові-
рою і навіть я зачула, як говорили між собою: 
«У селі стільки дівчат, а він привіз з собою…» 
Я їм про це нічого не говорила, але з часом 
вони привикли до мене й полюбили мене, як 
свою невістку. Ми зі Степаном взяли у церкві 
шлюб і життя наше благословенне Богом про-
ходило добре. Роботи було багато як в дома, 

так і на полі. Був вже місяць липень й почали-
ся жнива. Мій хлопчик підріс. Ми зі Степаном 
його дуже любили і я раділа, що маю сина.

Та тут виникли для мого перебування не-
сприятливі умови. Мене не приписували і за-
ставляли їхати до дому на Вінниччину. Чому 
так, ми цього не могли зрозуміти. не хотів 
Степан переїжджати, тому він дуже пережи-
вав, навіть, ходив до Добромиля, щоб якось це 
все владнати.

А в мене в дома мого молодшого брата за-
брали на Донбас, тож мати залишилася оди-
нокою у важких умовах проживання. не було 

така її Доля  
(проДовження)
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ні коней, ні худоби. Було так, що жінки запря-
галися і орали як могли городи, щоб якось ви-
жити. Пізніше про це писали, як про великий 
героїзм радянських жінок, не згадуючи того, 
що на коні була заборона і не можна їх було 
тримати в дома, а в колгоспі коней майже не 
було. Мені мати написала, що шукає квартиру 
у Бару, але після війни хоч і були пусті буди-
ночки, але поруйновані, тож потрібен був ре-
монт, що не під силу було для неї.

на Західній Україні тоді був поширений 
повстанський рух. Вдень існувала радянська 
влада, яка вимагала своє, а в ночі повстанці 
управляли по-своєму. Поширювалися чутки, 
що будуть забирати чоловіків на Донбас від-
новлювати і розбудовувати вугільні шахти. 
Тоді багато не тільки молоді, а навіть старші 
приєднувались до повстанців. цей рух зрос-
тав і Степан не міг стояти осторонь.

Одного разу пізнім вечором зайшли до нас 
озброєні хлопці. це були, як потім виявилось, 
повстанці. Вони попросили зготовити для 
них вечерю. Декого Степан знав ще зі шкіль-
них років і тут почалася між ними розмова, 
а ми з свекрухою, не вмішуючись в їхні роз-
мови, готовили щось подати на стіл. Я добре 
почула, коли Степана запитували: 

– Ось, що Степане, вибирай одне з трьох: 
Україна, жінка, жінка і Україна? Після деякої 
мовчанки мій Степан твердо відповів: 

– Я однаково люблю, як дружину і всю свою 
родину, так і Україну, тому вибираю третій 
варіант, – промовчавши хвилиночку, додав, – 
моя дружина є тою Україною, за яку ладен 
віддати навіть своє життя. ці слова мене так 
піднесли на дусі, що їх запам’ятала на все жит-
тя. Як я потім зрозуміла, що він перебувати-
ме у своїй місцевості недалеко від дому. Коли 
ми поставили на стіл приготовлене, вибір був 
зроблений у мою користь. Через два дні Сте-
пан нас залишив. Потім часто він навідувався 
до нас, але не на довго, побуде годиночку, дві 
і йде до своїх. А мені не давали спокою з при-
пискою і говорили виїжджати звідси, але мене 

не відпускали ні свекор, ні свекруха. «нікуди 
не поїдеш від нас, як ми будемо без тебе, це не-
можливо,» – говорили вони мені. 

Одного разу, осінню, заговорили у селі про 
мого Степана, що він є убитий ворогами. Про 
це мені чомусь не повідомляли, таїли від мене, 
мабуть, щоб я не переживала. Тож я довго не 
вірила цьому, що він загинув, хоч сльози весь 
цей час не покидали мене. Пізніше мені све-
кор таки розказав про загибель свого сина, 
але нічого не сказав при яких обставинах, по-
яснюючи, що не знає цього. Він звинувачував 
у цьому енкаведистів. 

Через деякий час мені прийшлось залиши-
ти свекра і свекруху й поїхати таки до своєї 
матері на Вінниччину. Огортав мене великий 
біль на душі, бо я залишилася молодою вдо-
вою і не знала нічого, як Степан загинув і де 
його могила. А я його так любила, як нікого на 
цьому розлогому світі. Він часто мені снився. 
Часто я бачила його у своїй уяві, як він муж-
ньо стоїть перед німецьким поліцаєм з пере-
кривленим ротом, який безпощадно його б’є. 
Такого я сьогодні його бачу: розумного, за-
вжди радісного, мужнього, справедливого, 
доброго, котрий справді любив мене й Укра-
їну. Мені, навіть, пропонували залишитися на 
Західній Україні, та я вирішила їхати до своєї 
матері, котру я також любила і не могла її так 
просто залишити. Хоч Степан загинув, але я 
була задоволена тим, що годувала і вихову-
вала нашого сина Анатолія. це нелегко було 
перенести, хоч мені передали, що він мужньо 
боровся до останнього подиху, але це не змен-
шувало мого душевного болю. Я знала про 
його вольову вдачу. Він такий був, що за яку 
справу брався, то доводив її до кінця. Все своє 
життя була вимушена про це мовчати. Самі 
знаєте, які то були часи і щоб зі мною були 
зробили, якби про це дізналися в нас на селі. 

на Вінниччині знову почався важкий го-
лод, але мати все ще працювала у лікарні і ви-
жила. Два рази її рятувала ця лікарня, а вірні-
ше так Бог давав, бо на все Його свята воля. Як 
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приїхала, то вже було трохи легше. Мама була 
рада, що я повернулася і дуже тішилась вну-
ком, часто носила дитя на руках. Про Степана 
її нічого не розказувала, а як щось говорила 
про нього, то видумувала різні небилиці.

Минув рік, як не стало мого Степана. на-
стала осінь і одного пізнього вечора хтось 
постукав у вікно. Мати моя з дитятком вже 
спала, а я дошивала голкою сорочечку своєму 
Анатолію і так захопилася, що забула про те, 
що вже пора спати. Декілька разів хтось сту-
кав у вікно і до дверей, та я не хотіла відчиня-
ти двері, бо був пізній вечір. Та все таки потім 
зі страхом вийшла у сіни, відчинила двері і по-
чула привітання: 

– Добрий вечір! 
– Добрий! – відповіла я, а незнайомий тут 

же дивлячись на мене, став спокійно говори-
ти. нас освітлювало бліде місячне проміння. 

– Я хочу поговорити з вами.
Мене це налякало і я хотіла його рукою ви-

штовхнути з сіней, а він мені на «ти» каже:
– не бійся, я хочу розказати дещо, але за-

гаси лампу в хаті. Ти не повинна мене бачити. 
ця відповідь стривожила мене ще більше і 

я знервована різко відповіла:
– Іди геть! Зараз ніч. Хочеш щось розказати, 

приходи вдень.
І тут я хотіла повністю виштовхнути його 

на двір. Та він був високого зросту стояв як 
дуб під саму стелю і рушити його було немож-
ливо. 

– Боже!… А це що таке, що за кара? Ідіть 
прошу вас геть, а то зараз по голові дам так, 
що більше не захочеться зі мною перебендю-
вати!

Він стояв і дивився на мене. Я бачила його 
спокійне, поважне, тривожне лице, яке тепер 
так виднілось від місяця на ганку старенької 
нашої хати, що мені аж моторошно стало. 

– Я прийшов здалека і хочу тобі розказати 
про Степана, прошу погаси лампу, так буде 
безпечніше, чуєш!... – говорив збентежено до 
сліз незнайомий. Голос його дрижав і стихав. 

А я як почула ім’я Степана, тут же зніяковіла і 
вбігла в хату. Мама спала й біля неї мій сино-
чок. Увійшов до хати незнайомий, коли я вже 
погасила лампу. 

– Сідай, дорогенька. Я довго не буду тебе за-
тримувати. В мене зовсім обмаль часу.

– Розказуйте, розказуйте про Степана. Ви-
бачте мені, що так вас зустріла. А може ви го-
лодні, – говорила я, бігаючи, по хаті.

– ні, ні! Прошу ще раз, сядь собі!
Мій незнайомий стояв, а я сіла біля столу. 

Місяць світив прямо через вікно на середину 
хату. А мені так хотілось, щоб він вийшов на 
місячне світло. Та ні, він стояв біля печі, де не 
було світла. Я бачила тільки його високу по-
стать і чула спокійний тужливий голос: 

– нас з табору вийшло двоє. Ще до досвіту 
Степан вирішив відвідати свою родину, мож-
ливо, хотів побути хвилинку з тобою. Він за-
вжди був пильний, як цей сокіл гірський і все 
бачив навкруги. І тут ми враз зауважили, що 
наш табір у засідці. нас оточили вороги. Піз-
ніше виявилось, що один з наших видав своїх 
товаришів і був тепер разом з ними. Степан 
тут же метнувся і сказав мені, розбудити всіх 
наших вояків, а було нас тоді до тридцяти чо-
ловік. І щоб дати можливість всім вийти з ото-
чення, він вирішив взяти бій на себе. Як заду-
мав, так і сталось. Озброївшись гранатами і 
скорострілом, він вийшов на зустріч ворогам. 
А була така ніч, як сьогодні місячна. 

наші вояки швидко зібрались і все, що мо-
гли забрали з собою, залишивши табір. Та в 
цей час шалено бігли вороги. Степан прийняв 
бій і кулеметним вогнем зупинив їх. Гранати 
розривались перед нами одна біля одної. А в 
цей час наше товариство, уникаючи бою, за-
лишало табір, забираючи всі речі з собою. Сте-
пан мужньо тримав оборону і ні на крок не 
сходив з свого місця між каміннями.

Я почув важкий стогін і скоростріл замовк, 
вороги знову ж піднялись і обережно просу-
вались вперед. Та в скорому часі вже я стро-
чив, підмінивши його. Тоді вороги пішли в 
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обхід і все затихло, а Степан лежав горілиць. 
Він був поранений осколком гранати прямо 
в груди і дивився спокійно на мене, стікаючи 
кров’ю, протяжним голосом говорив: 

– Григорію, чуєш!.. Грицько, де ти, подай 
мені свою руку… Розкажи моїй дружині 
людмилі, вона з Вінниччини, як помирає її 
вірний друг за Україну… Я її буду чекати. А 
потім подивився на небо, на зорі й місяць і 
бив себе в груди, пошепки з стогоном гово-
рив: «Боже милостивий… Україна і дружи-
на… Боже… Боже… Мати Божа....» лише тоді 
як вороги відійшли, я вийняв зі сумки бан-
даж і хотів перев’язати рану. Знявши куртку, 
я підняв весь у крові светр і сорочку – поба-
чив, як пульсувала кров, спливаючи струм-
ком з грудей, а з уст було чути протяжний 
стогін і слова, які він вимовляв щораз тих-
ше: «Боже… Мамо… люда… Україно… моя 
ненько…» Грицько, а це я, що стояв перед 
ним на колінах і дивився на всю цю траге-
дію. Він ще раз подивився на мене, кажучи, 
стискаючи мою руку: «чуєш, Грицю… розка 
жи мо - їй… лю…» і більше вже нічого не го-
ворив, відпустив мою руку і помер. Ось так, 
твій Степан гідно захистив своїх товаришів, 
відавши за них своє життя. Я заховав його 
між каміннями, а сам подався до своїх, які 
вибравшись з пастки, очутилися в іншому 
безпечному місці. Та з тілом не відомо, що 
сталось і хто похоронив його, бо вороги вже 
зранку кожний кущик прочісували, знайшли 
його тіло і десь, мабуть, захоронили, щоб ніх-
то не знав, де знаходиться могила нашого і 
твого героя. Тільки через рік я зміг викона-
ти свій обов’язок, віднайшовши твою хату і 
тебе, дякуючи Богові, і все це розказав тобі, а 
йому велика честь і шана. Пам’ятай, що герої 
не вмирають. Всі ми зустрінемось у вічності 
перед милосердним Богом. Україна ніколи не 
помре, коли вона має таких мужніх синів – 
мучеників за її волю.

Тільки, коли я це все вислухала, залившись 
сльозами, скрикнула: 

– Боже мій, який жах!..
Та він тут же спокійно мене заспокоїв: 
– цить. Війна не закінчилась. Всюди воро-

ги. В одній хаті можуть бути свої і чужі. Так 
ми вже в Бога заслужили. Все, що про Степа-
на мені відомо я тобі розказав. А тепер бувай 
здорова, не горюй, Степан про тебе пам’ятає, 
але ти повинна пам’ятати про нього і молися. 
Прийде час, і наші герої оживуть.

Він хотів вийти з хати. Та я стала в дверях 
і не пускала його. не знаю, чи мати чула цю 
розмову, чи ні, бо мені говорила, що спала. Та 
мені не віриться й до сьогодні. В неї був за-
вжди легкий сон і вона не могла так твердо 
спати, щоб нічого не чути. Я пізніше про цю 
зустріч все їй розказала. 

Тоді, стоячи в дверях, кажу до свого незна-
йомого: 

– не залишайте нас. Хоч на хвилину зали-
шіться з нами. Я вам зготовлю вечерю. 

– не потрібно мені вечері. А це мати твоя 
і твій синочок спить і, звичайно, Степана си-
нок – славний козак? 

– Так ! Він наш спадкоємець, – відповіла я. 
Саме в цей час мати пробудилась і піднялась, 
немов, би нічого не зрозуміла. незнайомий 
положив на стіл деякі речі Степана, ручку, 
записну книжку і невелику книжечку – мо-
литовник. Я почала готовити вечерю. Та не-
знайомий почав сердитись. 

– Якщо хочеш мене вгостити, то подай 
мені кусок хліба і невеликий кусочок сала, 
якщо воно є у вас, і води набери. Дякую Бого-
ві, що я тебе зустрів, бо аж тепер мені полег-
шало на душі, а то якийсь тягар давив на мою 
душу. Мені ще сьогодні треба багато проїха-
ти. Куди я йду, чи їду – таємниця. Такий час 
настав. Вся надія на Бога. Україна в тяжкому 
стані. Голод, репресії, виселення в Сибір. Во-
рог лютує, але тримаймося і цей час з Божою 
допомогою переживемо.

Я тут вийняла хліб зі скрині, кусок сала і 
все це зав’язала в хустиночку та передала вже 
знайомому Григорію.
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Він подивився ще раз на мене, а потім пі-
дійшов до мого синочка, погладивши його по 
головці, поцілував його і мене, сказавши: 

– Хай щасливий буде твій синочок. Дякую 
за увагу, за щедре гостинне прийняття. Будь 
здоровенька. Щасти вам всім Боже! Слава 
 Ісусу Христу!

Грицько вийшов. Мені здавалось, що йому 
дуже важко. Він був стомлений. Я відчувала 
це по його розмові, але не могла його впро-
сити, щоб він у нас хоч трохи відпочив. Мати 
сиділа на ліжку і нічого не говорила. Коли він 
вийшов з хати, я плакала, як ніколи. Мати 
дивилась на мене і теж за мене переживала, 
але помогти нічим не могла. Я плакала й пла-
кала… і довгий час я сиділа за столом. Мені 
був великий жаль, що я так грубо повелась 
з своїм незнайомим, а вкінці не спровадила 
його. не знаю, що сталось зі мною, коли він 
виходив від нас. Але така вже Божа воля. 
Я більше його не бачила і не знаю, яка його 
доля. Здається мені, що він, так як і Степан 
загинув за Україну, бо в іншому разі він би 
навідався до мене, а може десь в холодному 
Сибірі… Бог святий знає. Та й тоді я добре не 
бачила його, бо це була ніч і в цьому маю ве-
ликий жаль. Така вже моя доля, що поробиш.

Та найдорожчою річчю для мене є фото-
графія. Ось ця фотографія! Я завжди див-
люсь на неї і такого пам’ятаю свого Степана, 
як він тут на фотографії зі мною.

Мені вже сімдесят два роки минає, але з 
двадцяти років я жила самотньою і нікого не 
знала. Весь час метою мого життя була пра-
ця. Моя мати була санітаркою в лікарні і я 
закінчивши курси в медучилищі, працювала 
ціле життя медсестрою. 

не виходила заміж. Та й не було за кого. 
А може так Бог дав, щоб я зберегла свою ві-
рність Степанові. Я любила свого сина Ана-
толія і все робила, щоб він здобув освіту. Він 
став військовим зараз є у Санкт-Петербурзі. 
Хочу, щоб він повернувся, як не до Бару, то 
хоч на Україну.

Я завжди молилася і зараз молюсь до Ма-
тері Божої за Україну. Бога не можна забува-
ти, бо тільки Він упорядковує нашу долю, чи 
вона блага, чи вона лиха та й про нас дбає, 
якщо ми цього навіть не заслуговуємо. Тіль-
ки, на жаль, тепер не можу йти до церкви, а 
так би хотілось. Та здоров’я не дозволяє. Дуже 
люблю слухати по радіо наші пісні. Сьогодні 
багато розказують про Шевченка і в честь 
дня його народження по радіо читали вірші 
і співали пісні. Дуже вони милі. Я завжди ко-
лись, як було мені сумно, то читала «Кобзар». 
Та й зараз його читаю і споглядаю на портрет 
нашого Кобзаря, що ось на стіні. Мій Степан 
дуже любив Шевченка. Він мені часто співав 
його пісні. Особливо гарно співав «Тополю» і 
«Така її доля».

Ми з мамою переїхали до Бару вже дав-
ненько. Моє життя було дуже важке і склад-
не, але Бог про мене пам’ятає. Своє щастя я 
знайшла у лікарні. З хворими проходило моє 
життя. Я старалась якнайкраще їм допомог-
ти. Так мені судилось. І дякую за все Богові. 
Моя мати померла тому чотирнадцять років. 
Її тепер я згадую у своїх молитвах. Вона була 
дуже доброю. Тому Бог дав так, щоб я була 
подібна до своєї матері.

А коли я дізналася, що ви з тих країв, звід-
ки мій Степан, то попросила вас про святу 
Сповідь і хотіла це все вам розказати, бо про 
це нікому ніколи не розказувала. Мене б не 
зрозуміли, та й ще ворогом народу зробили. 
З сусідами мені не пощастило. Вони гулящі, 
п’ють горілки і навіть приймають наркотики. 
це дуже страшно. Я з ними не спілкуюсь. А 
якщо зустрічаюсь то говорю їм добре слово і 
йду в свою хату й дивлюсь на образ Пресвятої 
Богородиці і кажу «Пресвятая Богородице, 
спаси нас!» Бо і за них нещасних молюся. А 
тепер мені так легко на душі, бо здається, що 
Степан був з нами, коли я оце все розказува-
ла вам. Ось так життя моє пройшло, така моя 
доля. Дякую, що ви уважно так мене вислу-
хали, пожертвувавши своїм дорогим часом. 
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за вСе тобі я ДякуЮ!
 Шановна редакціє часопису «Місіонар», 

дозвольте попросити вибачення у Господа Бога, 
Матінки Божої і всіх святих, до яких я молила-
ся, за те, що не дотримала обіцянки своєї і не-
вчасно висловлюю подяку за ті отримані лас-
ки. Господь Бог завжди мені допомагав долати 
труднощі.

Сльози провини і каяття капають на аркуш.
Боже, вибач, будь ласка!
В нашому житті виникають різні труднощі і 

випробування, але Бог нас не залишає, дає сили 
долати все.

Щиро дякую Господу Богу, Матінці Божій, 
найсвятішому Серцю Ісуса, святій Філомені 
і всім святим за велику допомогу та підтрим-
ку у труднощах і терпіннях, за те, що Бог дав 
сили не втрачати надії. З Божої ласки в мене 
троє внучат. Старшій внучечці 5 років, а двій-
няткам хлопчику і дівчинці по 1 рочкові і 7 мі-
сяців. За щасливу вагітність і народження ми 
молилися вервицю-визволення до Ісуса. Дяку-
вати Богу за все добре.

Коли дочка завагітніла вдруге, то чомусь 
стався викидень, звичайно був жаль, але така 
була Божа воля, ми не нарікали, а молилися і ві-
рили в Божу допомогу.

Потім була третя вагітність і знову викидень. 
Ми ані трошки не нарікали, а терпеливо моли-
лися і вірили. Можливо це Боже випробування, 
як ми будемо зносити все.

Через деякий час дочка завагітніла і Богу дя-
кувати було все добре. Після тих викиднів, я по-
чала молитися вервицю до Матері Божої з Ґва-
делупи і просити Бога, щоб дав двоє, що нам не 
будуть страшні труднощі, як то буває з двома. 
Коли ми поїхали до лікаря на УЗД то він сказав, 
вітаю – у вас двійня. Спочатку я трохи не те, що 
не повірила, а розгубилася, чи то правда, чи він 
помилився, але ні не помилився, ми йому роз-
казали за ті викидні, а він так і сказав, то Бог 

вас поблагословив, за тих двоє втрачених. Я з 
радості плакала, моя молитва почута. Діти на-
родилися щасливо і легко.

Повірте, молитва залізо ламає.
Інколи запитують, чи то в родині є двійня, 

я всім кажу, то Божий дар – вимолені діти. Я 
щиро дякую Богу за всі ласки, труднощі і ви-
пробування, можливо у Бога свої плани. Дя-
кую Йому за своїх трьох внучат, а також дякую 
Богу за свою донечку, прошу для неї і її діток 
здоров’я, щасливої долі і Божих ласк. Дівчинці, 
яка є з двійні ми дали ім’я Філомена (церковне). 
З дочкою ми записані у живу вервицю.

Багато ще було різних труднощів і випро-
бувань, були операції в нашій сім’ї і в мене, і в 
тата, і запалення в мами, і чоловіка, і діти хво-
ріли, і зубки росли, було різне, але Божа ласка 
й допомога нас не залишала наодинці. Тому я 
щиро і щиро дякую Богу, Пречистій Діві Марії, 
Ісусу Христу, св. Філомені за їхню поміч. Мо-
літься і вас почують!

З повагою
Леся,  

с. Нове Село, Львівська обл.

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє «Місіонаря»! Я хочу по-

дякувати через журнал Господу Богу, Пречистій 
Діві Марії, св. Філомені, св. Юді-Тадею, св. Ми-
колаю і всім святим за отримані ласки Божі. 
Через їхнє заступництво я отримала ласки, які 
просила: мій онук почав говорити, невістка чу-
десно оздоровилась від пухлини. Моліться щиро 
з вірою, й у Вас теж станеться чудо завдяки Богу 
й святим!

нехай Бог простить мене, що із запізненням 
виконую свою обіцянку.

Олександра,
с. Стара Скварява, 

 Жовківський р-н, Львівська обл. 
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 Складаю свою подяку Всемилостивому Гос-
подеві, Пресвятій Богородиці, св. апостолу Юді-
Тадею, Ангелу-хоронителю, святим та блажен-
ним, душам у Чистилищі, усім небесним Силам 
за допомогу у щоденному житті, щоденній пра-
ці, за здоров’я рідних та близьких. 

Тарас Якимів,  
м. Болехів, Івано-Франківська обл.

  Слава Ісусу Христу! Хочу висловити щиру 
подяку Господу, Пречистій Діві Марії, св Шар-
белю, св. Юді-Тадею, св. Пантелеймону, св. Ан-
тонію Падевському та іншим святим за моє зці-
лення. Я звернулася до лікарів, щоб підібрати 
окуляри, бо стрімко почав падати зір, а в мене 
виявили цукровий діабет та гіпертонію (це 
було задавнене, років 7). Відмовила годину ласк 
8 грудня, молилася дев’ятниці до Страждальної 
Матері Божої та до інших святих, по понеділках 

слухала оздоровчі молитви в храмі св. Михайла, 
що у львові, і коли прийшла на прийом до ліка-
ря та здала аналіз, то він був дуже здивований, 
бо тиск був в нормі і рівень цукру теж. Хочу теж 
подякувати за зцілення моїх онуків. Віруйте, мо-
літься, відвідуйте святі місця і пам’ятайте, що в 
Бога немає нічого неможливого. Господь тримає 
нас в своїй долоньці.

п. Марія-Христина Патрай

 Шановна редакціє і читачі журналу «Місі-
онар».

У Вашому журналі я прочитав про чудо мо-
литви Галини Гаєвської з м. Бар. Прошу Вас, пані 
Галино, і всіх читачів щиро молитися і вірити в 
одужання моєї дружини люби, яка важко хвора, 
(пухлина головного мозку).

Допоможіть!
с. Гвізд, Надвірнянський р-н, Ів.-Франківська обл.

молитва подяки
Господи святий, Отче все-

могутній, предвічний Боже, 
від Тебе походять усякий дар 
і всяке добро! Дякую Тобі за 
Твої добродійства, що їх ба-
гато вилляв на мене, гріш-
ного й недостойного, та сер-
дечно молюся тобі: так як 
тепер милостиво вислухав 
ти мої молитви і виявив на 
мені свою доброту, так і на-
завжди виповняй добрі про-
хання мої і виявляй на мені 
багату милість твою. 

Бо Ти щедрий і чоловіко-
любивий Бог, і Тобі славу воз-
силаю, Отцю, і Сину, і Свято-
му Духові, нині, і повсякчас, і 
на віки вічні. Амінь.

молитва серця, 
повного подяки

Прославляю Тебе, о Серце 
Марії, Матері Милосердя, з 
найглибшою шаною.

Дякую Тобі за милосердя, 
яке випросила мені, бачачи 
всі мої упадки.

Дякую Тобі за всі ласки і 
блага, які мені Твоє мате-
ринське Серце випросило.

Єднаю мою молитву з 
чистими душами, що Тебе 
почитають, вихваляють, 
люблять і мають надію на 
Тебе, що Ти, о Мати, від грі-
ха мене збережеш і спасеш. 
Амінь.
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кроСворД

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНий У ЛЮТОМУ 
2016 РОКУ:

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 1.Радіомовлення. 5.Тьма. 6.Чеснота. 
8.Анна. 12.Золотоустий. 15.Офорт. 16.Книга. 18.Виріб. 
19.Оранта. 20.Крилос. 22.еліта. 23.Ягода. 24.Театр. 
25.Покровитель. 30.Ядро. 31.Австрія. 32.«Доля». 
33.Консерваторія.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1.Рима. 2.Озеро. 3.лотос. 4.Ясна. 
5.Тригонометрія. 7.неодим. 9.Автобіографія. 10.Контрафагот. 
11.Визволитель. 13.Родовід. 14.Ярослав. 16.Катря. 17.Аорта. 
21.Досвіт. 26.Рівне. 27.Твіст. 28.Крок. 29.Воля.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

1. Спішім до Бога, як до тата-мами, повернуться 
до серця тими днями надія, віра, батьківська … 
(«Березень» о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 2. На окра-
дений …, наче тать, насуває, не знаючи стриму. 
Б’є, калічить, вбиває та рать, лють приклавши 
свою невгасиму («Двобій» Мирослава Данилев-
ська-Милян). 3. У храмі двоє. Перший – фарисей. 
Хвалить себе, бо є нагода й змога. А другий – … 
. Не здійма очей, лиш б’ється в груди і благає Бога 
(«Двоє у храмі» Мирослава Данилевська-Милян). 
4. Таємний учень Христа. 5. З любові – мій … і 
славна Січ, з любові – храми нинішні і древні 
(о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 6. Брат Марти і Марії. 
7. Необхідність у кому- чому-небудь. 8. Квітка, з 
насіння якої роблять вервиці. 9. Є один …, який 
усе сотворив і всім управляє. 10. «… творити – це 
душі висоти» – розділ книги «Нетонучий ковчег» 
о. Василя Мендруня, ЧСВВ. 11. … Воробкевич – 
автор вірша «Мово рідна, слово рідне». 12. О так, 
я вірю в Господа Христа! Він – мій Спаситель, ві-
чний … Бога (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 13. Синонім до слова передовик. 14. Італійський святий, відомий 
стигматик. 15. Вік живи, … учись. 16. Останні речі: смерть, … Божий, Небо, Пекло. 17. Є три Особи Божі: Бог 
Отець, Бог Син і Бог … Святий. 18. Автор відомого «Кобзаря» – … Шевченко. 19. Пора року. 20. Святий Юда-
… . 21. Фігове дерево. 22. Місто на сході України, де є василіянський монастир. 23. Чужими руками добре 
… загрібати. 24. Один із плодів Святого Духа. 25. З любові – появилася Вселенна, з любові – Діва Преблаго-
словенна, з любові – воплотився Божий … (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 26. Держава в Гімалаях, в Південній 
Азії. 27. Олесь … – один із авторів пам’ятника святому Спиридону Тримифунтському в Кореїзі. 28. Степан 
… – автор відомої пісні «Марічка». 29. Неначе … в синім морі, то виринав, то потопав (Тарас Шевченко). 
30. Ароматична смола деяких тропічних дерев, що застосовується в медицині й парфумерії. 31. Незмінювана 
особлива частина мови. 32. Старша духовна особа в католицькій церкві. 33. Перший Папа Римський. 34. Час, 
коли заходить сонце. 35. Голова міської влади. 36. Ріка в Африці. 

ПРАВиЛьНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,  
опублікований у лютому 2016 року надіслали:

РОЙ Наталія, м. Самбір львівська обл.
ЯРИМОВИЧ Оксана, с. Крупське, Миколаївський р-н, 

львівська обл.
ПАВЛІШАК Степан, м. Самбір, львівська обл.

бр. Степан ДУБАН, ЧСВВ, монастир в с. Підгірцях

ВІТАЄМО ПеРеМОЖЦІВ!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.03.2016  та отримайте  ПРИЗ!


