
слово редактора

о. Віталій ПОПАДЮК, ЧСВВ

Серце, перемінене 
дотиком Бога

Слава Ісусу Христу!
Найдорожчі читачі «Місіонаря», любі у Христі члени Апостольства мо-

литви! Все навколо змінюється: природа, предмети, які використовуємо 
в щоденному житті, а найголовніше за все – змінюється людина. Вже від 
самого зачаття, розвиваючись у материнському лоні, маленька людська 
істота зазнає постійних змін. І так триватиме ціле її життя. Варто зазна-
чити, що людина змінюється не лише зовні, але також її внутрішній світ 
розвивається або деградує, стає багатшим або ж пустіє. 

Читаючи Євангеліє, ми спостерігаємо: куди приходить Ісус, там настає 
якась переміна. Чи то на весіллі у Кані Галилейській, коли стається пере-
міна звичайної води на вино. Чи тоді, коли з приходом Спасителя хворий 
перемінюється в здорову людину, а буря переходить в тишу. Або ж під 
час Тайної Вечері стається найбільша переміна хліба у Тіло, а вина у Най-
святішу Кров Спасителя, які Він з любові віддає за життя і спасіння сві-
ту. Ми говоримо про зміну, яка настає після зустрічі з Ісусом. Приходимо 
до нього такими, а перебуваючи з ним, стаємо іншими. Коли приймаємо 
Його животворне Слово, коли впускаємо Його живого до свого зболеного 
серця, змінюється наш внутрішній світ, наші думки, а відтак наші слова, 
а згодом і наші вчинки. Адже все, що ми говоримо і робимо, походить з 
нашого серця – там народжується наша зовнішність і там починається 
наша переміна.

Ми сказали про переміну після того, як приходить Ісус. А яка переміна 
стається тоді, коли Він возноситься на небо і відходить до Отця? Апос-
толи засумовані, а Христос відкриває їм любов свого Серця і потішає їх 
словами: «Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то Утішитель 
до вас не зійде. Якщо ж відійду, – пришлю його до вас» (Ів. 16:7). Так Він 
говорив про Святого Духа, через силу Якого хотів продовжувати пере-
мінювати людські серця Любов’ю. Справжня переміна людини стала мож-
ливою лише завдяки приходу Св. Духа. Змінюється людське серце, яке не 
міг змінити закон. Св. Павло пише, що стародавній закон, тобто закон 
Мойсея – є для людини зовнішньою нормою і не змінює її серця, дозволяє 
лише пізнати гріх, але не усуває його. Якщо досі в людини глибоко у серці 
була закарбована «глуха злоба до Бога», то зараз до неї приходить дух від 
Бога, і запевняє її, що насправді Бог доброзичливий до неї, що Він не є 
її ворогом, а «союзником». Дух приносить у серце людини «Божу любов» 
(пор. Рим. 5:5). Таким чином Він зроджує в ній мовби нову людину, яка 
любить Бога і радо йде туди, куди Він її кличе. 
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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 липень-серпень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЛиПеНь
ЗАГАЛьНий: За повагу до корінних народів, ідентичність 
та існування яких під загрозою.
ЄВАНГеЛІЗАцІйНий: Щоб церква в Латинській Америці 
й Карибському регіоні, через свою місію на континенті, з 
новим поштовхом і завзяттям проголошувала Євангеліє.
МІСцеВий: За правдиве служіння священиків й подолан-
ня спокуси бути “з цього світу”.
ПОКрОВиТеЛь: вмуч. Прокопій.

СерПеНь
ЗАГАЛьНий: Щоб спорт був нагодою до братерства між 
народами і спричинявся до миру в світі.
ЄВАНГеЛІЗАцІйНий: Щоб християни жили згідно з 
Євангелієм, даючи свідчення віри, порядності й любові 
до ближнього.
МІСцеВий: За приділення належної уваги дітям й помір-
коване використання ними комп’ютерів і телефонів.
ПОКрОВиТеЛь: муч. Калинік.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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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 липень-серпень

Чи
СЛ

О

Де
Нь ПОКрОВиТеЛь ДНЯ НАМІреННЯ НА ДеНь

1 пт Муч. Леонтія за терпеливість у важких обставинах
2 сб † Ап. Юди, брата Господнього за поширення набожності до Юди-Тадея
3 нд Свщмч. Методія, єп. Патарського за милосердя до грішників
4 пн Муч. Юліяна Тарсійського за мир між ворогуючими
5 вт Свщмч. Євсевія, єп. Самосатського за добрий приклад духовних осіб
6 ср Муч. Агрипини за добрий врожай наших земель
7   чт  різдво св. йоана Хрестителя за тих, хто шукає роботу
8 пт Препмуч. Февронії за кар’єристів і марнотратних
9 сб Преп. Давида Солунського за тих, які трудяться за кордоном

10 нд Преп. Самсона, лікаря за людей одержимих помстою
11 пн Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана за навернення грішників
12 вт  Верх. апп. ПеТрА І ПАВЛА за Католицьку Церкву в світі
13 ср † Собор 12-ох апп. за покинутих і знедолених
14 чт Безсрібн. і чудотв. Косми і Дам’яна за поширення Доброї Новини у Кореї
15 пт † Покладення ризи Пресв. Богородиці у Влахерні за подяку Богові за все
16 сб Муч. Якинта; свят. Анатолія, патр. Царг. за охорону дітей від шкідливого інтернету

17 нд Свщмч. Павла Гойдича; свят. Андрія, єп. Критського; 
преп. Марти за місіонерів

18 пн † Преп. Атанасія Атонського за християнську свідомість при відвідуванні 
богослужінь

19 вт Преп. Сісоя Великого за розлучених
20 ср Препп. Томи й Акакія за переслідуваних християн
21 чт Вмуч. Прокопія за недужих
22 пт Свщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського за подолання корупції
23 сб † Преп. Антонія Печерського за душі в чистилищі
24 нд Рівноап. Ольги, кн. Київської , муч. Євфимії за навернення Росії
25 пн Мучч. Прокла й Іларія; преп. Михаїла Малеїна за пошану до природи
26 вт Преп. Стефана Саваїта; Собор арх. Гавриїла за любов до батьків
27 ср Ап. Акили за священиків
28 чт † рівноап. Володимира Великого, князя Київського за нашу владу й за їхнє служіння українському народу
29 пт Свщмч. Атеногена й 10-х його учнів за алкозалежних
30 сб Вмуч. Маріни за цінування і пошану людського життя
31 нд Мучч. Якинта й Еміліяна за сумних і розчарованих

УВАГА ДЛЯ АПОСТОЛьСТВА МОЛиТВи! 
У таблиці подано календар на липень. Однак щоденні наміри на місяць липень ті самі, що й на місяць серпень

Сторінка апоСтольСтва молитви
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наміри апоСтоЛЬСтВа моЛитВи на вересень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Святе Писання відкриває перед нами 
справжню вагу людини. У книзі Буття 
говориться, що Бог сотворив людину з 
пороху земного на свій образ і подобу та 
вдихнув у неї духа. Природа особи є дво-
їстою – скінченою, смертною, і нескінче-
ною, безсмертною. Смертність не дана від 
самого початку створення, але є наслідком 
первородного гріха. Тож зло входить в іс-
торію людства як вибір людини. Склад-
ність людської природи свідчить також і 
про багатство людини, про божественний 
слід у ній, адже в ній мешкає Господь. 

Ісус Христос у Новому Завіті підніс 
людину, особливо жінку, на вищий рі-
вень гідності через втілення, смерть і 
воскресіння. Спаситель приділяв увагу 
людям, якими нехтувало суспільство, а 
саме грішникам, митникам і хворим. У 
сьогоднішній час, людина, ніби є в цен-
трі кожного суспільства, але разом з тим, 
відбувається, немов би, помутніння умів, 
це коли людина, маючи все найкраще, бу-
дучи піднесеною, на найвищий п’єдестал, 
чомусь опускається на найнищий рівень 
гідності, наче стає поряд з тваринами, 
тому що, тільки там – відчуває себе «щас-
ливою»… Щось тут не так… І тому, по-
стає питання: «Чи ця гедоністична (най-
головніше у житті це – приємність) увага 
уваг у сучасному світі, до людини, йде їй 
на користь, а особливо на духовне благо, 
чи може, це вже, батько брехні, занадто 
близько підібрався до людини, до суспіль-
ства й людство стало його жертвою? 

Загальний: Щоб кожен докладався до загального добра й побудови суспільства, в центрі 
якого буде людська особа.

Архиєпископ Фултон Дж. Шін з цьо-
го приводу каже: “Бог об’явив себе: 
Я той що є, а диявол прагне об’явити 
себе: я той, кого нема. Біблія описує 
нам диявола, як ангела, який впав з 
Неба, як «князя світу цього», чия місія 
відтягнути нас від Бога. Логіка, яку він 
пропонує проста: є тільки от цей світ, 
нема ні Неба, ні пекла, а якщо нема 
пекла, тоді нема ні гріха, а якщо нема 
ніякого гріха – нема Судді, якщо нема 
Судді – нема суду, а якщо нема суду, то 
добро можна оголосити злом, а зло  – 
добром. А понад усе, антихрист буде 
настільки подібний до Господа, що наш 
Господь каже, що може звабити навіть 
вибраних…” Інший кардинал Роберт 
Сара також додає свій висновок: «Зараз 
ведеться найбільша битва з моменту 
сотворення світу за визначення того, 
що таке людина. Саме зараз католики 
мають наслідувати приклад св. Йоа-
на Хрестителя – мученика за святість 
шлюбу». Кардинал закликає не бояти-
ся проголошувати істину в любові, від-
повідно до слів св. Катерини Сієнської 
– проголошувати істину, а не мовчати 
зі страху. Сім’я є природньою підго-
товкою до спілкування з Богом. Ось 
чому диявол докладає стільки зусиль, 
щоб зруйнувати сім’ю. Якщо руйнуєть-
ся сім’я, ми втрачаємо наші Богом дані 
антропологічні фундаменти й стаємо 
нездатними прийняти Радісну Новину 
Ісуса Христа. Нам стають незрозумі-
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Згідно з соціальною доктриною церк-
ви, миряни через силу Хрещення перебу-
вають у спільноті вірних і є учасниками 
таїнства любові Бога до світу, що Хрис-
тос показав це своїм прикладом і свята 
церква це пам’ятає і продовжує нас на-
вчати впродовж всієї своєї історії. Вони, 
беручи участь в Таїнстві Причастя, також 
є покликані до виконування місії, яка є у 
церкві. І вони роблять це відповідно до 
свого стану (Lumen Gentium 31). Миряни 
живуть безпосередньо там, де вони зви-
кли – до світського, суспільного життя; 
вони працюють вдома, виконуючи хатню 
роботу, в області бізнесу, політиці, со-
ціальній комунікації, праві, організації 
інституцій. З огляду на це, ми не може-
мо сказати, що вони у більшій чи меншій 
мірі є присутніми у церковному житті, 
аніж інші члени церкви. Вони є у світі і 
присутні тут в дещо інший спосіб, беручи 
безпосередню участь та часто маючи пря-
ме відношення до змін, що відбуваються 
у світі. Миряни з їх знаннями та досвідом 
життя виконують євангельське служіння 
у суспільстві і шукають царства Божо-

го, ведучи та направляючи свої мирські 
справи відповідно до заповідей Божих 
та Його задуму. Вони, живучи у христи-
янській громаді, демонструють своє при-
страсне бажання виконувати служіння 
для людських потреб і готовність вчитися 
цьому від інших, тому що Бог діє в цей же 
спосіб також і за межами церкви. Вони 
приносять у світ християнську мудрість, 
яка відсортовує речі згідно з Божим пла-
ном і часто занепокоєні служінням цер-
ковній громаді, бо через їх руки та їхню 
працю досягається лад у суспільстві, де 
вони конкретно є присутніми.

Ми розуміємо, що іноді наша христи-
янська присутність може бути більше по-
трібною, хоч і не бажаною, саме там, де 
про Христа не говорять, або взагалі не хо-
чуть про це й чути, тому що це – стук до 
сумління, а відповідно можуть початися 
душевні муки у небажаючих чути (при-
клад усікновення голови Йоану Хрестите-
лю). Але саме така присутність відповідає 
задуму Спасителя, який прийшов не до 
праведників, а до грішників, щоб спасти 
їх… 

Євангелізаційний: Щоб християни, приймаючи Святі Тайни і роздумуючи над Святим 
Писанням, дедалі більше усвідомлювали свою євангелізаційну місію.

Місцевий: За українську молодь, яка боїться сімейних уз.

«Щоб не одружуватися, здебільшого 
чоловіки, мають багато відмовок. Чоловік 
відчуває страх, що після весілля дружина 
обмежить його свободу. Заборонить спіл-
куватися з друзями, ходити в сауну, їзди-

ти на полювання чи рибалку. Звичайно, 
від такого повороту подій не застрахова-
ний будь-який чоловік. Однак у даній си-
туації дівчині необхідно поговорити з чо-
ловіком і пояснити йому, що довіра одне 

лими самопожертва та плідна любов» 
– стверджує кардинал Сара. 

Аргументовані висновки, богословів 
є відповіддю чому такою стала сучас-

на людина. Нехай наші моління підне-
суться до Всевишнього й допоможуть 
ступити людству на Дорогу, Правду і 
Життя. 
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Покровитель: 

преп. Симеон Стовпник
Преподобний Симе-

он Стовпник народився 
близько 390 р. у селищі 
Сиса на кордоні Кірестики 
і Кілікії в християнській 
родині і в дитинстві при-
йняв хрещення, а у 18 р. – 
чернечий постриг. У 423 р. 
обрав цю форму подвиж-
ництва – усамітнився на 
невеликій кам’яній пло-
щадці на вершині стов-
па (вежі) і провів всі свої 
дні в молитві та пропо-
відях, які промовляв для 
численних паломників. 
Провів на стовпі 37 р. у 
пості й молитві, а також 
практикував інші безпри-
кладні аскетичні подвиги. 
Був проповідником віри 
Христової, отримав від 
Бога дар зцілювати ду-
шевні і тілесні хвороби, 
передбачати майбутнє. 
Його слід відрізняти від 
преподобного Симеона 

Стовпника Дивногорця. 
Імператор Феодосій II Мо-
лодший (408-450 рр.) дуже 
поважав преподобного 
Симеона і часто слухався 
його порад. 

Коли імператор помер, 
його вдова цариця Єв-
докія спокушена моно-
фізитами, почала вірити 
в монофізітську єресь. 
Монофізити не визна-
вали в Христі дві при-
роди  – Божу і людську, а 
лише одну Божу. Препо-
добний Симеон направив 
Євдокію до преподобного 
Юхимія Великого в Іудей-
ській пустелі, відомого 
подвижника свого часу. 
Він «потішив Євдокію, 
пояснив цариці її помил-
ку щодо природи Христа, 
і повернув до правдивої 
віри». Новий імператор 
Маркіян (450-457 рр.) в 
одязі простолюдина та-

до одного є важливою і головною части-
ною їх стосунків», – так радить світська 
психологія. 

Та, насправді, проблема криєть-
ся набагато глибше. Папа Франциск 
як серцевідець звертається до молоді, 
влучаючи в ціль, каже архиєпископ 
Вінченцо Палья, Президент Папської 
Ради у справах сім’ї. Святіший Отець 
закликає: «Дорога молоде, не бійся по-
дружжя: Христос супроводжує Своєю 

благодаттю подружні пари, які пере-
бувають у єдності з Ним. Багато юна-
ків і дівчат бояться одружуватися, і не 
тому, що є, так би мовити, гіршими, 
ніж колись. Зовсім ні! Існує культура, 
яка викликає страх, яка спричиняє не-
впевненість щодо остаточних рішень, 
спонукаючи відступити назад. Папа 
повторює молоді: Не бійтеся! Варто за-
значити, що ці слова у Біблії зустріча-
ються 365 разів, тобто, на щодень. 

ємно відвідував преподо-
бного і радився з ним. За 
порадою преподобного 
Симеона Маркіян скли-
кав в Халкідоні IV Вселен-
ський собор у 451 р., який 
засудив монофізитське 
вчення.  

Сторінка апоСтольСтва молитви
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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 вересень

Чи
СЛ

О

Де
Нь ПОКрОВиТеЛь ДНЯ НАМІреННЯ НА ДеНь

1 чт Муч. Андрія Стратилата й інших за школярів
2 пт Прор. Самуїла за вчителів
3 сб Ап. Тадея; муч. Васси за спільноти Апостольства молитви
4 нд Мучч. Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін. за важкохворих
5 пн Віддання Успіння. Муч. Луппа; свщмч. Іринея Ліонського за навернення грішників
6 вт Свщмч. Євтихія за святість родин
7  ср Апп. Тита і Вартоломея за мир між конфесіями
8 чт Мучч. Адріяна й Наталії за покликаних до чернечого життя
9 пт Преп. Пімена за мир між народами 

10 сб Преп. Мойсея Мурина; св. Августина, єп. Іппонського за безробітних
11 нд  Усікновення голови св. йоана Христителя за українців у діаспорі
12 пн Свв. Олександра, Івана, Павла, патріярхів Царгородських за полонених воїнів АТО 
13 вт † Покладення пояса Пресв. Богородиці за тих, що в матеріальній скруті
14 ср † Початок Церковного року. Преп. Симеона Стовпника за збереження довкілля
15 чт Муч. Маманта; св. Івана Посника, патр. Царгород. за біженців
16 пт Свщмч. Антима, єп. Никодимії; преп. Теоктиста за людей з особливими потребами
17 сб Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. Мойсея Боговидця за державних службовців
18 нд Прор. Захарії, батька св. Йоана Христ. за монаші Чини й Згромадження
19 пн Чудо арх. Михаїла; мучч. Євдоксія й ін. за чеснотливу молодь
20 вт Передсв. Різдва Пресв. Богородиці. Муч. Созонта за належне приготування до прийняття Святих Тайн
21 ср  рІЗДВО ПреСВЯТОЇ БОГОрОДицІ за тих, що не можуть мати дітей
22 чт Праведних Йоакима й Анни; муч. Северіяна за батьків
23 пт Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори за поліття
24 сб Преп. Теодори Олександрійської за душі в чистилищі

25 нд Віддання Різдва Пресв. Богородиці 
Свщмч. Автонома за священиків і єпископів

26 пн Передсвяття Воздвиження. Свщмч. Корнилія за дітей у сиротинцях
27 вт ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО за мир в Україні
28 ср Вмуч. Микити за подолання корупції
29 чт Вмуч. Євфимії за відповідальних лікарів
30 пт Мучч. Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові за подяку Богові за всі ласки

Сторінка апоСтольСтва молитви

11
український  
католицький 
часопис

липень-серпень 2016



Пробачення ніколи не дається легко. Але 
якщо цього не робити, «образи ростуть і 
пускають коріння». Будь-яка помилка або 
падіння коханої людини може зруйнувати 
зв’язок любові. Уникнути цього допомо-
жуть чотири цінні поради Папи Франциска.

1. Спробуй зрозуміти
Якщо ми дозволяємо недобрим почуттям 

проникнути в наше серце, то робимо місце для 
травми, яка там оселяється. Вираз logizetai to 
kakon означає «брати до уваги зло», «записати 
його», тобто приховати травму. Протилежніс-
тю цьому є пробачення на підставі позитив-
ного ставлення, спроба зрозуміти слабкості 
інших та пошуки виправдання для іншої 
людини, подібно до Ісуса, який казав: «Про-
сти їм, Отче, бо не знають, що роблять» (Лк 
23:24). Однак частіше ми схильні до шукання 
винних, наша уява малює все більше й більше 
гріхів, помножує злі наміри. Таким чином об-
рази ростуть і вкорінюються. Тоді кожна по-
милка або падіння партнера може зруйнувати 
стосунки любові та стабільність сім’ї. Пробле-
ма полягає в тому, що іноді ми приписуємо 

всьому однакову вагу, а це загрожує тим, що 
ми стаємо жорстокими до будь-якої прови-
ни іншої людини. Справедливе відстоювання 
своїх прав замінюється на постійне і наполе-
гливе прагнення помсти, а не здорового за-
хисту своєї гідності.

2. Пам’ятай, що пробачати нелегко
Коли ми ображені або розчаровані, про-

бачення можливе і бажане, але ніхто не 
каже, що це легко. Істина полягає в тому, 
що сімейна єдність може бути збережена 
і вдосконалена тільки в дусі жертви. це 
вимагає благородної готовності кожного і 
всіх до зрозуміння, терпимості, пробачен-
ня і примирення. Кожна родина розуміє, 
як сильно напруження й конфлікти, его-
їзм і незгода б’ють по цій єдності. А іно-
ді й смертельно її ранять. Звідти численні 
та різноманітні форми поділу в сімейному 
житті.

3. Насамперед необхідно пробачити собі
Сьогодні ми знаємо, що аби ми могли 

пробачити, потрібно пройти через ви-

4 поради папи,  
як пробачати в стосунках
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«СПрАГЛОГО НАПОЇТи» 
Ірина ШТИКАЛО, катехит

Кожен з нас має якісь прагнення, мрії чи 
бажання. Здебільшого вони спрямовані на 
збільшення матеріальних благ. Найнеоб-
хіднішими для нашого життя є вода та їжа. 
З біології всім відомо, що вода є головним 
складником людського організму. Вона є без-
барвною і прозорою. Без їжі людина може 
прожити більше, ніж без води.

цей вчинок милосердя бере своє похо-
дження зі Святої Землі. Кліматичні умови є 
дуже суворими. Є лише два сезони: дощів та 
посухи. Під час періоду засухи нема жодної 
краплі дощу, тому як тварини, так і люди ко-
ристають із збірників води, котрі наповню-
ються дощами протягом сезону дощів.

Засушливим кліматом також відома Аф-
рика. Св. Жозефіна Бакіта, монахиня згро-
мадження каносіянок, походить із Судану. 
ця африканська квітка, яка пізнала біль ви-
крадення і рабство, дивно розцвіла в Італії, у 

діЛа миЛоСердЯ
(продовження)

відповідь на Божу благодать, з дочками ми-
лосердя.

“Бакіта”  – не таке ім’я вона отримала від 
батьків при народженні. Переляк і жахливий 

звольний досвід розуміння себе і про-
бачення собі. Багато разів наші помилки 
або критичний погляд людей, яких ми 
любимо, призводили до того, що ми втра-
чали любов до себе. Внаслідок цього ми 
починаємо уникати людей, утікати від по-
чуттів, натомість наповнюємося страхом 
у міжособистісних стосунках. Таким чи-
ном, можливість звинувачення інших стає 
фальшивим полегшенням. Треба молити-
ся у власній історії, прийняти себе, навчи-
тися жити з власними обмеженнями – а 
також пробачити собі, щоб ми могли мати 
таку саму поставу щодо інших.

4. Сила прощати виходить 
із відносин з Богом
Але це передбачає досвід Божого прощення, 

виправдання, яке дається даром, а не за наші 
заслуги. Ми огорнені любов’ю, що виперед-
жає кожну нашу діяльність, завжди дає новий 
шанс, підтримує і заохочує. Якщо ми приймемо 
те, що Божа любов безумовна, що любові Отця 
не треба купувати або за неї платити, – тоді 
зможемо любити понад усе, пробачати іншим, 
навіть якщо вони були до нас несправедливі. 
В іншому разі наше сімейне життя вже буде не 
місцем зрозуміння, підтримки й заохочення, а 
місцем постійного напруження і стресу. 

За матеріалами CREDO
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досвід, які вона пережила, змусили її забути 
справжнє ім’я, яке їй дали батьки. Бакіта, що 
означає «пощастило», було ім’ям, яке їй дали 
викрадачі.

Її продавали і перепродували на ринках 
ель-Обейд і Хартума, а вона відчула прини-
ження і страждання рабства, як фізичного, 
так і морального.

Бакіту купив італійський консул, Каллісто 
Леньяні. У його домі Бакіта відчула спокій, 
тепло і хвилини радості. Згодом містер Ле-
ньяні змушений був повернутися в Італію і 
Бакіту забрав зі собою.

В Інституті катехуменів сестер-каноссі-
янок, у Венеції, Бакіта дізналася про Бога. 
Після декількох місяців в катехуменаті вона 
отримала таїнства християнського втаємни-
чення і обрала нове ім’я – Жозефіна. це було 
9 січня 1890 року. Вона не знала, як вислови-
ти свою радість в цей день. Її великі і виразні 
очі сяяли, виражаючи глибокі емоції.  Закін-
чивши катехуменат, Жозефіна прислухала-
ся до поклику Господа, залишилася в сестер 
каносіянок. Після довічних обітів ще 50 р. ця 
скромна дочка милосердя, справжнє свід-
чення Божої Любові, жила в співтоваристві в 
Скіо, здійснюючи різні послуги: приготуван-
ня їжі, шиття, вишивка і будучи фіртянкою.

Мати Жозефіна була справжнім свідком 
Любові: її скромність, її простота і її постій-
на усмішка підкорила серця всіх громадян. 
Сестри в громаді шанували її за незмінний 
приємний характер, чудову доброту і глибо-
ке бажання дати людям пізнати Бога.

НеВІжУ НАВЧиТи
Уляна СТЕЦІВ-ТИМЧУК, катехит

Кожна людина, віруюча і невіруюча, ви-
бирає: сказати правду чи обманути, вчинити 
за совістю чи проти совісті, бажати людині 
добра чи заздрити їй. Дехто вибирає, майже 
не задумуючись, з дня на день, відповідно до 

досвіту і розуміння життя. Бувають ситуації, 
коли є сумнів, як вирішити ту чи іншу справу.

Коли людина роздумує, який вибір зроби-
ти, це означає, що у неї є висока свідомість. 
Особливо, якщо це стосується відносин з 
рідними, колегами. Звичайно, дехто довго 
думає, яку машину купити – зелену чи білу 
або яке плаття – чорне чи червоне. Зараз не 
про те.

Свідомість – це думати, чи готовий я ство-
рити сім’ю, що приваблює мене у моєму май-
бутньому чоловікові, чи я приділяю належну 
увагу дружині, дітям, батькам, як я ставлю-
ся до колег. Тут список можна продовжити. 
Звичайно, якщо людина хоче жити совісно, у 
неї виникнуть питання – а як вчинити пра-
вильно. Бог завжди дасть такій особі того, 
хто їй порадить: через книгу, телепередачу, 
проповідь, зустріч. 

Катехизмова правда навчає нас, що ділом 
милосердя щодо ближнього є «у сумніві дати 
добру раду». Що це означає? Насамперед, від-
чути іншу людину, бути уважним, бажати 
добра, заохотити і підтримати в міру своїх 
знань, розумінь і досвіду. Звичайно, най-
кращим порадником є духовна особа, яка є 
в стані освячуючої ласки, адже рада – це дар 
Святого Духа. Ми знаємо, що святі не лише 
давали мудрі поради, вони бачили серце лю-
дини. Господь давав їм дар розуміти різні си-
туації, людей і навіть передбачати майбутнє. 
Але святі ніколи тим не хвалилися і не горди-
лися, вони розуміли, що це Бог діє через них. 

Подібно і ми маємо просити у Господа 
дару ради, особливо тоді, коли нас запиту-
ють, просять про допомогу. Пуста балака-
нина мало кому допоможе. Буває так, що у 
когось проблема, біль, а «порадник» тереве-
нить, хвалиться своїми подвигами чи байду-
же говорить про своє. 

Звичайно, є люди, які вміють у сумніві 
дати добру раду. Для таких є лише одна пе-
ресторога – не приписувати цього дару собі. 
Бог покірним дає благодать. 
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о. Володимир КУСИЙ, ЧСВВ

Нещодавно ми розважали над незвичною 
практикою духовного життя, а саме – 
вміння слухати Божі хвилини земного 
життя… Логічним продовженням цієї 
зовсім не простої теми є застанова над ще 
одним не менш важливим питанням.

На початок спробуйте стати самим со-
бою… Наскільки можливо, придивімося 
збоку до себе та уважно проаналізуймо свої 
стосунки з навколишнім людським суспіль-
ством та особливо зі світом МАС-МеДІА. То 
ж запитайте себе: Що цікавого останнім ча-
сом запам’яталося нам з екранів телебачен-
ня? Який підхід до вибору телепрограм ви-
бираю зарання? Чи механічно переключаю 

програми теле-пультом? Скільки насправді 
часу забирає в мене МАС-МеДІА щоденно?

Почнімо з простого порівняння… Кожен 
знає, що скальпель є предметом надзвичайно 
гострим, а відтак може стати в руках люди-
ни предметом неабиякої загрози. З іншого 
боку, скальпель є незамінним в руках хірур-
га. Тому розсудлива людина ніколи не скаже, 
що скальпель, як такий, потрібно знищити, 
бо містить в собі певну небезпеку. 

Сьогодні ніхто із пересічних людей не 
сумнівається в тому, що у житті людини 
21  ст. телебачення, інтернет відіграють над-
звичайно важливу роль. Відповідно оцінити 
земний шлях людини без цього надзвичай-
ного успішного людського дива, напевне, 
дуже важко. Але з самого факту, що МАС-
МеДІА заполонило світ і стало явищем всю-

хриСтиЯнин і маС-медіа
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диприсутнім, зовсім не виникає, що на загал 
всі люди повинні сліпо підпорядковуватися 
цьому цілковито й без критики. 

Телебачення, серед інших, є тим самим 
знаряддям в руках людини. Але сила впливу 
телебачення на людину надзвичайно велика. 
Варто також зауважити, що ця сила не ви-
пливає із самої природи телебачення. Насам-
перед, вплив телебачення на людину зале-
жить безпосередньо від тих, хто професійно 
ним займається. Але на кожному з нас, хто як 
глядач активно приймає продукт праці теле-
фахівців, лежить не менша відповідальність 
за те, наскільки ми станемо залежними від 
теле-бізнесу.

Сьогодні можна абсолютно реально сказа-
ти, що в глобальних масштабах на першому 
місці у людини впевнено стоїть зорове огля-
дання. Статистика говорить, що в середньо-
му – у різні дні по-різному – людина затри-
мується біля екранів телевізора та інтернету, 
залишаючи біля 4-х годин щоденного часу.

До цього варто додати ще одне. Сьогодні 
майже всі пересічні громадяни мають у сво-
єму домі не один телевізор, тим більше не 
один комп’ютер. А це означає, що увійшов-
ши в контакт з інформаційним світом МАС-
МеДІА, телебачення та інтернету, більшість 
батьків абсолютно не контролюють змісту 
того, що оглядають їх діти – як зовсім малі, 
підлітки, так і дорослі… Агресія… Жорсто-
кість… Фізичне насилля… Моральне при-
ниження… Пограбування… Немораль… 
Розпуста… Порнографія… і т.д. (Свідомо не 
торкаю питання: а що оглядають самі бать-
ки? Залишимо це на їхній совісті…)

Але разом з цим, більшість батьків вважа-
ють, що їхні діти не повинні оглядати агресії 
на екрані. Бо згодом діти все це – свідомо чи 
несвідомо – але таки наслідують. При цьому 
найгірше – інколи батьки зауважують це за-
надто пізно…

А тепер повернімося до питань, котрі зга-
дувались вище. Їх зміст повинен підштов-

хнути до призадуми над особистим оглядан-
ням телебачення. Є це незвично важливим 
для кожного. І не варто говорити про те, що 
нас це не торкається. Нам це не грозить. З 
нами це не станеться. Бо лише тоді ми міняє-
мо замок у дверях нашого помешкання, коли 
злодій вже вдерся у нашу хату і зробив свою 
чорну справу. І надто пізно тоді запитувати 
себе: «Чому я цього не зробив раніше?» На-
томість факту, що пограбовано сусіда, ніхто, 
на жаль, не взяв до уваги.

Подібно ми себе заспокоюємо тими сами-
ми фразами, коли оглядаємо сцени бруталь-
ного насилля та неморального змісту – до 
мене це не відноситься, мені нічого не гро-
зить, нічого мені не станеться. В той же час 
все більше і більше випадків чітко говорять, 
що неабияку роль у тому, що сталося з нами 
чи з нашими дітьми, відіграв власне той вчо-
рашній фільм… і т.д. (в кращому випадку 
закінчується все легкими чи важкими трав-
мами. В гіршому, на превеликий жаль, вже 
нічого не можна змінити).

Вслухаймося у наступний факт. Статисти-
ка говорить, що молода людина, оглядаючи 
сцени подібного характеру, реально зустрі-
чається з образами вбивства, насильства, 
стрілянини – щодві хвилини. Бо насправді, 
сьогодні такі прізвища як Сильвестр Ста-
лоне, Арнольд Шварценегер, Стівен Сегал, 
Жан Клод Вандам – відомі якщо не всім, то 
більшості. Є це «герої» сучасної попкульту-
ри. Фільми за їх участю оглядає більшість 
християн. На жаль, при цьому, майже ніхто 
не зауважує, як наша християнська душа по-
чинає радіти, що під час такої суперакції наш 
«добрий» герой жорстоко розтрощив всіх 
злих людей. І нікого не торкає море крові, 
величезна кількість жертв, немилосердне ла-
мання хребта, страшні тортури і т.д. 

А тепер пригадаймо собі події на Майда-
ні Гідності. Сьогодні українська земля знову 
стала зоною війни з російським агресором. 
Проливається кров. Не можна не згадати тих 
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жахіть, про які розповідають українські по-
лонені.

Не хочеться торкатися питання про немо-
раль деяких сучасних МАС-МеДІА. Порно-
бізнес сьогодні – і то не тільки для дорослих, 
але і той, в який втягнуті неповнолітні – без 
сумніву один з найбільш прибуткових. це 
вже скоріше проблема. І з нею повинні пра-
цювати відповідно компетентні органи (адже 
кожен розуміє, що за тим стоять, як правило, 
«високі» люди).

Натомість варто згадати, як стрімко зрос-
тає ринок комп’ютерних ігор. Фірми приду-
мують щораз то кращі і досконаліші методи 
пошуків клієнтів чи іншими словами – по-
стачальників каси. Все частіше цей ринок за-
цікавлює і вербує серце та душу нашої молоді. 
І що найстрашніше – найкращим чинником 
успішності, (атракційності) високого адре-
наліну, власне, і є кількість крові, трупів та 
неморальних сцен. Не думаю, що автори та-
кого геніального творіння задумувались над 
кількістю умовно вбитих. Питання людської 
гідності скоріш за все просто відійшло.

А спробуйте послухати розмову активних 
гравців таких ігор. це просто вражає, з яким 
захопленням комп’ютерні спортсмени роз-
повідають про так звані успіхи – як я їх гар-
но… скільки-то людських життів прийшло-
ся знищити, я вже на такому рівні тощо. При 
тому, як професійно кожен хвалиться своєю 
улюбленою зброєю. І це не просто слова. це 
жахливі слова. Один орудує сокирою… Ін-
ший холоднокровно вбиває бензопилою. 
Третій душить. Фантазія безмежна. А тепер 
найжахливіше. Вслухайтесь. Заповітна мрія 
комп’ютерних гравців – взяти участь у свого 
роду професійних змаганнях і здобути улю-
блений титул «супервбивця».

Якщо після всього сказаного чи прочита-
ного, хтось і надалі буде стверджувати, що 
оглядання подібних фільмів і забавляння 
такими страшними іграми не є завадою чи 
певною загрозою – то насправді можна таких 

привітати з тим, що в мозку та психіці такої 
людини сталися невідворотні зміни. 

Продовжуємо нашу призадуму, як і чим 
ми заповнюємо такий важливий Божий 
дар – земний час. 

Не можна тут не згадати найбільш по-
пулярної у МАС-МеДІА вершини всього  – 
царство реклами... Неморальність та нео-
днозначність у рекламі – це явне зло. 

Сьогодні неморальний рекламний біз-
нес працює виключно на те, аби втягнути 
людину, особливо молодь, та узалежнити 
її від потреб реклами. Можливо, хтось ска-
же – не можна у всьому шукати якогось зла. 
Але правдою є той факт, що майже всі, хто 
працює над темою реклами, одноголосно 
стверджують – насамперед йдеться про гро-
ші, сама тема реклами – це вже другорядна 
справа.

Висновок такий: ПиТАННЯ, ЯК ВПЛи-
ВАЮТь НА НАС МАС-МеДІА І ЯК СОБІ 
ДАВАТи З ТиМ РАДУ – ЗАВЖДи АКТУ-
АЛьНе І ЗАВЖДи ВІДКРиТе.

Немає сумніву, що ніхто з нас не хотів би 
стати маріонеткою в руках іншої людини. 
Примітивно заборонити такого роду «роз-
слаблення» не принесе жодних результатів. 
Тут скоріше потрібно говорити про пробу-
дження совісті та християнську чесноту вто-
ропності (мудрості), а навіть чесноту відваги. 
Бо сьогодні прийшов той час, коли світ вима-
гає від нас, християн третього тисячоліття, 
власне відваги, мужності, мудрості.  

Тож давайте нарешті  
вирвемося з-під впливу та влади інших… 

Давайте, в кінці кінців,  
самим вирішувати свою долю… 

Давайте, властиво, використовувати  
свій життєвий шанс… 

А тоді кожен з нас стане просто  

ЛЮДИНОЮ… 
І ЦЕ – НАЙВАЖЛИВІШЕ!
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Принцип коректного спілкування з 
людьми, які переживають кризу або 
травму, сформулювала Сьюзан Сілк, 
працівниця «Los Angeles Times». цей 
принцип працює для будь-якої кризи: 
медичної, юридичної, романтичної, навіть 
екзистенційної. Підтримка – всередину. 
Страждання – назовні. 

Кілька років тому я стояла на похороні од-
ного чоловіка. Він був дуже веселим, позитив-
ним, добрим. Народу прийшло море – ним усі 
захоплювалися. Я тримала за руку його дружи-
ну, яка приймала слова співчуття з кам’яним 
обличчям. Особливо мені запам’яталась одна 
жіночка. Вона ридала і довго надривно роз-
казувала, як їй тяжко, в якому вона шоці і як 
жахливо для неї, що «такої прекрасної люди-
ни більше немає». І я просто шкірою відчува-
ла, як дружина цієї прекрасної людини почи-
нає закипати і напружуватися. 

Я можу зрозуміти ту жіночку. Всі були шо-
ковані. Всім було сумно й паскудно. Але го-
ворити те, що сказала вона, тій людині, якій 
вона це сказала, було помилкою. Чому? Зараз 
поясню. 

Уявімо собі круг. Ось у центрі – людина, з 
якою сталося нещастя. Наступним колом на-
вкруг неї – чоловік/дружина, діти, близькі (не 
тільки по крові, а й за реальними стосунка-
ми), родичі. Можливо – але не обов’язково – 
кращий друг чи подруга. Далі, наступне 
коло – знайомі й колеги. Ну а потім усі решта. 

Підтримка має йти всередину кола. 
Якщо ви розмовляєте з кимось із кола, яке 

менше за ваше, – підтримуйте, втішайте, слу-
хайте, «працюйте жилеткою». Не треба дава-
ти порад! Ті, хто горює, в гробу бачили ваші 
поради… А якщо ви просто залізобетонно 
впевнені у цінності поради – скажіть її ліка-

не ЛЯпнУти зайВого:  
як розмовляти з тими, в кого горе

рю або людині в аналогічній позиції. Але не 
близьким. 

Не розповідайте, як вам тяжко, як по вас уда-
рила ця історія, тому що по них вона вдарила 
сильніше і їм зараз байдуже, що відчуваєте ви. 

Підтримуйте; а якщо не знаєте, що ска-
зати, – помовчіть. Можливо, людям просто 
треба виговоритися. А ви – слухайте. 

Страждання мають іти «назовні» умовних кіл. 
це ваша можливість виплакати наболіле. 

Кандидати у слухачі – люди з вашого власно-
го або більшого кола. Їм можете розказати, 
як вам страшно, тому що у вашій сім’ї теж є 
своя історія раку і ви живете під дамокловим 
мечем, або розповісти, як ви цілу ніч про-
плакали й не можете викинути цієї трагедії 
з голови. Всі поради йдуть у тому самому 
напрямку: до зовнішнього кола, а не вну-
трішнього! Не тому, що людям із вашого та 
ширшого кола вони допоможуть, а просто 
щоб виговорити їх перед тими, кого вони не 
зачеплять. 

Звісно, якщо вам випало опинитися в цен-
тральному колі (сподіваюся, що ні), то ви мо-
жете жалітися, нарікати на долю, запитувати 
«чому я?» і бештати несправедливість цього 
світу, скільки вашій душі заманеться. це, ма-
буть, єдиний плюс такої ситуації. 

Принцип працює для будь-якої кризи. 
Підтримка – всередину «кіл спілкування», 
переживання – назовні.  

Тамара Котова (CREDO)
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Катерина КОСТУР 

Далекого 1912 р. в с. Дрогомишль, що на 
Львівщині, в родині Дмитра Горошка і його 
дружини Анни народилася донечка. Моло-
де подружжя вирішило в подяку Богові за 
дитинку поставити Хрест. В ті часи люди на 
честь визначних подій на славу Божу ста-
вили Хрести на своїх полях, подвір’ях, на 
узбіччях доріг. Сім’я Горошко не хотіла на 
подвір’ю ставити Хрест, поле було далеко. 
А близько їхнього дому був маєток поль-
ської пані Грабіни (так називали її селяни). 
Молоді батьки попросили пані Грабіну 
дозволити на її маєтку поставити Хрест. 
Пані дозволила і так Дмитро з дружиною 
виконали свою обіцянку перед Богом. В 
кутку того маєтку, при дорозі на горбочку 
закрасувався Хрест, і росла липа, яка при-
крашала побілений Хрест своїм листям, і 
захищала від сонця. Довгі роки молилися 
господарі до свого Хреста, і всі люди, які 
проходили повз нього дорогою.

Була наша Галичина під владою Польщі, 
Австрії, Німеччини. І нікому не заважали 
Хрести при дорогах, аж поки не настала в 
Дрогомишлі радянська влада. В 50-тих роках 
забрали в селян землі, стодоли, коні, плуги до 
колгоспу. Тих, хто противився, вивезли в Си-
бір, а решту примусово прийняли до колгоспу, 
і люди почали жити колективно. Працівники 
району створили в Дрогомишлі комуністичну 
партію, комсомольську організацію. Всіх, хто 
вступав у ці партії, ставили на керівні посади 
в колгоспі, сільраді, в школі. І останнє завдан-
ня радянської влади було,  – забрати людям 
Бога, який ніяк не входив у їхні брехливі обі-
цянки створити людям щасливе життя. Тому 

районне керівництво почало давати вказівки 
сільським активістами і ті почали руйнувати 
і нищити Хрести, закривати церкви. Дмитро 
Горошко не дожив до тих днів. Через хворобу 
він помер, а його дружина залишилася з трьо-
ма дітьми вдовою.

Одного вечора прийшов до неї завферми 
колгоспу Борух Марко і сказав, щоб вона 
забрала свій Хрест, бо його знищать. Жінка 
відповіла, що не буде брати Хреста, і не буде 
переносити в інше місце. На наступну ніч 
Хреста не стало. Жінка довго плакала через 
це. І їй приснився сон, в якому до неї про-
мовив голос: «Не плач, – Я є. Я не пропав, і 
ніколи не пропаду». За декілька днів до Анни 

іСторіЯ одного хреСта  
в с. дрогомишль
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прийшов колгоспний коваль Яремчак Ми-
кола, і сказав їй, що на другому кінці села в 
ставку лежить Хрест, можливо то ваш. Коли 
рідні Анни приїхали підводою до ставка, то 
побачили, що то їхній Хрест, але він був роз-
битий. Так як ставок виявився неглибоким, 
чоловіки відшукали у воді всі куски, зложи-
ли, перевезли на цвинтар і поставили його 
на могилі померлого Дмитра. Хрест справді 
не пропав, і до сьогоднішнього дня стоїть на 
могилі свого господаря, яку доглядає і білить 
Хрест внучка Дмитра – Анна, яка розказала 
односельчанам ту історію.

Але Бог не залишив пустим місце, де сто-
яв Хрест. Хтось невідомий поставив заліз-
ний Хрест, і люди далі поклонялися Богові. 
В 1962 р. комуністи під керівництвом голо-
ви сільради Лати Станіслава побили вночі 
на квартирі священика, вигнали зі села, і 
закрили церкву. Але чим більше комуністи 
виступали проти Бога, тим більше люди ві-
рили в Нього.

В неділю самі відкривали церкву, і мо-
лилися, як вміли, коло Хреста відправляли 
маївку. Приїжджали з району, розганяли лю-
дей, але ніхто не звертав уваги, ні на погрози, 
ні на штрафи, а люди йшли і молилися в за-
критій церкві, і біля Хреста.

В 1985 р. в Дрогомишлі хотіли зробити 
музей з церкви. Другий секретар райкому 
А. Баранович з активістами обікрали церкву, 
забрали все і вивезли в район. Люди три роки 
сторожували біля церкви: день і ніч. Вночі 
чоловіки, а вдень жінки, і не допустили зро-
бити музей.

Люди за цей час так згуртувалися, так 
зріднилися, що були готові на різні дії. Щоби 
люди заспокоїлися в 1988 р. відкрили в Дро-
гомишлі церкву, і одразу дали православно-
го священика Романа Івасейка. Люди зраді-
ли, що вже будуть відкрито молитися в своїй 
церкві, але радість була передчасною. За два 
роки вийшла з підпілля Греко-Католицька 

церква. Православний священик вже встиг 
згуртувати навколо себе потрібних людей 
для підтримки, і коли люди, які були ві-
рні своїй прадідівській вірі і Католицькій 
церкві, просили його перейти на католи-
цизм, він відмовився. Тоді люди, які визнали 
себе католиками (а їх було 80 сімей) вийшли 
з церкви, утворили і зареєстрували грек-
католицьку громаду. Відправляти не було де. 
церква була православною, католицького 
священика не впускали до неї відправляти 
Службу. В селі склалася страшна ситуація. 
Люди поділилися на два табори, і почали 
ворогувати між собою. Православні мали 
священика, а католики нічого, крім надії, що 
реабілітують католицькі церкви, і вони по-
вернуть собі церкву, яка в архіві рахувалася 
греко-католицькою. Але до того часу ще було 
дуже далеко. Деякі католики їздили в Яворів 
до католицької церкви, решта не йшли до 
жодної. Тоді католики зробили Хрест, і поне-
сли на цвинтар, щоб тимчасово відправляти 
Службу Божу під тим Хрестом. це було пе-
ред Великодніми святами 1991 р. Католики 
посходилися перед цвинтарем, і чекали коли 
привезуть Хрест. Православні позбігалися 
на цвинтар. Коли машина привезла Хрест, 
католицькі чоловіки взяли Його, і понесли 
на цвинтар, а православні почали крича-
ти, вигукувати, і кинулися на той Хрест. То 
було страшне видовище, подібне до того, як 
колись вели Ісуса на розп’яття. Тоді жиди 
били і копали Ісуса, а тут в Дрогомишлі пра-
вославні копали Хрест, відпихали назад на 
дорогу. А так, як Хрест несли під гору, то ка-
толики не могли захистити Хреста. Чоловіки 
тримали Хрест, щоб не випустити на землю, 
і їх було менше, ніж православних. На дорозі 
стояли старші жінки і плакали над тим, що 
робили їхні односельчани, які вчора були 
такі дружні і згуртовані, а сьогодні стали за-
пеклими ворогами. І жінки почали кричати: 
«Не дайте копати Хреста, верніться, і підемо 
в інше місце». 
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А стояв чоловік, що жив навпроти цвинта-
ря, він був хворий, не брав участі в цьому. Він 
чув як жінки плакали, прийшов до чоловіків 
і сказав: « Верніться і закопайте той Хрест 
на моїм городі». І зразу католики вернулися, 
закопали Хрест на городі господаря Тера-
за Миколи, і розійшлися додому. Так перша 
спроба виходу з підпілля Української Греко-
Католицької церкви в с. Дрогомишль закін-
чилася поразкою. Порадившись між собою, 
католики зробили порядок, де стояв Хрест 
Дмитра Горошка, звернулися з проханням 
до настоятеля Яворівської греко-католицької 
церкви – Успення Пресвятої Богородиці, яка 
вже була діюча на той час, о. Петра Зеленюха 
про поміч. О.  Петро не побоявшись нікого, 
приїхав до Дрогомишля у великодню суботу, 
і посвятив людям паски. А в неділю на сам 
Великдень, о. Петро Зеленюх відправив пер-
шу Святу Літургію під відкритим небом.

В той день 7 квітня 1991 р. з Божого благо-
словення, і при підтримці о. Зеленюха, коли 
зійшлися два великих празники, Благові-
щення Пречистої Діви Марії і Воскресіння 
Г.Н.І.Х, греко-католики с. Дрогомишль при-
вселюдно заявили про вихід їхньої церкви 
з підпілля, і церква почала діяти. Чоловіки 
зробили таке шатро, вкрили зверху брезен-
тами від дощу і снігу. Кожної неділі при-
їжджали різні священики з цілого району, 
і відправляли Службу Божу. Приїжджав о. 
Михайло з Глиниць, о.  Богдан з Великого 
Поля, о. Андрій з Старого Яру, о.  Богдан з 
Бердихова, о.  Любомир з Грушева, о.  Ярос-
лав з Порубів, о.  Михайло з Черниляви, і 
багато інших. П’ять років відправляли като-
лики Служби Божі в шатрі, жінки з дітьми і 
літні люди стояли в середині, а молодь і чо-
ловіки на вулиці. Весь цей час їздили в дер-
жавні установи, щоб їх впустили до церкви 
на почергову відправу, але православний 
священик зі своїми вірними привласнили 
собі церкву, сміялися з католиків, і відмов-
ляли їм в їхній просьбі. Тільки тоді, коли 

Греко-Католицьку церкву повністю реабілі-
тували, православних викликали до Львова, 
і сказали погодитися на почергово з католи-
ками. Вони, як завжди відмовилися, і тоді 
їхню громаду зняли з реєстрації.

В жовтні 1995 р. приїхав з району судовий 
виконавець з міліцією, і передали церкву 
греко-католикам по закону. Католики церкву 
приватизували, щоб не було більше клопоту, 
шатро, яке служило місцем богослужінь ро-
зібрали, а на тому місці побудували Капли-
цю Петра і Павла, як пам’ятку виходу Греко-
Католицької церкви з підпілля. На знак тої 
пам’яті кожного року греко-католицька гро-
мада – 12 липня на празник Петра і Павла, 
приходить процесією з церкви, і в Каплиці 
відправляють Божественну Літургію зі всіма 
святковими богослужіннями, як подяку Гос-
поду Богу за Його святу ласку. 
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БеатифікоВано таких ноВомУЧеникіВ:
Преподобну йосафату (Михайлину Гордашевську);
Священномучеників: Леоніда Федорова, Миколу Конрада, Андрія Іщака, Северіяна Бараника, 

Якима Сеньківського, Віталія Байрака, Зиновія Ковалика, Омеляна Ковча, Григорія Хомишина, Тео-
дора Ромжу, Йосафата Коциловського, Микиту Будку, Григорія Лакоту, Климентія Шептицького, 
Романа Лиска, Миколу Цегельського, Івана Зятика, Петра Вергуна, Олексія Зарицького, Миколая 
Чарнецького, Симеона Лукача, Івана Слезюка, Василя Величковського; 

Преподобномучениць Тарсикію (Ольгу Мацьків), Олімпію (Ольгу Біду), Лаврентію (Левкадію 
Гарасимів) та мученика Володимира Прийму. 

Від дня проголошення прийнято величати їх блаженними та встановлено їхні празники: Ми-
колая Чарнецького і двадцяти чотирьох співмучеників – 27 червня; Теодора Ромжі – 1 листопада; 
Омеляна Ковча – 27 червня; Йосафати Гордашевської – 20 листопада.

Отож, величаємо святих Страстотерпців, вшановуємо їхні страждання та просимо Бога 
про прославу, беатифікацію інших українських мучеників, що віддали життя за свою віру.

Серед багатьох визначних ювілеїв, 
які припадають на 2016-ий рік, маємо 
особливий, хоч і невеликий, але 
благодаттю наповнений ювілей. 15 р. тому 
відбувся приїзд в Україну Вселенського 
Архиєрея папи Івана Павла ІІ. Вперше в 
історії України! 

Папа не лише відвідав і поблагословив нашу 
країну, але й засвідчив знання її історії, повагу 
до трагічно-героїчної постави Української Гре-
ко-Католицької церкви – церкви, яка була обе-
регом українськості в час панування на наших 
землях різних окупантів, а в ХХ ст.. зазнала го-
ніння, нечуваного в світі. Її мартирологію мож-
на порівняти хіба що з терпіннями Катакомбної 
церкви в першому столітті. 

Вияв пошанування України такою видатною 
особистістю з незрівнянною духовною хариз-
мою, яким був папа Іван Павло ІІ, викликає 
радість і гордість українців, але цей радісний 
ювілей пригадує нам інший, сумний, ювілей, 
який був передісторією до феномену стійкості 
Української Греко-Католицької церкви, що ви-
кликав подив і захоплення цілого світу.

70 р. тому, у березневі 1946 р., відбув-
ся у Львові псевдособор, який проголосив 
з’єднання Української Греко-Католицької 
церкви з Російською Православною церквою. 
це була ліквідація УГКц, ліквідація злочин-
на й насильницька, яка здійснювалася совєт-
ським репресивним державним апаратом та 
призвела до величезної кількості безневинних 
жертв священнослужителів та вірних мирян.

Жорстоке мучеництво за свою віру понесло 
незліченне число людей…

45 р. УГКц була поза законом, але жила в під-
піллі і не лише виживала, а й розвивалася, духо-
вно збагачувала український народ. Підпільна 
Українська церква внесла свій значний вклад в 
Українське Відродження. Будучи легалізованою 
в 1991 р., постала як церква велична й чисельна, із 
живою розвиненою структурою і великим авто-
ритетом у суспільстві. цей історичний феномен 
викликає велике зацікавлення у всьому світі.

І яскравим свідченням того була офіційна бе-
атифікація Апостольською столицею 28 україн-
ських Блаженних священномучеників, що про-
голосив Папа 27 червня 2001 року у Львові. 

Лідія Купчик, м. Львів

ЮВіЛей БЛагодаті
(до ювілею візиту папи св. івана павла іі в Україну)
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Володимир АНДРОЩУК

Однією з найбільших людських чеснот за-
вжди була й залишається любов та повага до 
батьків. «Шануй свого батька та матір свою, 
щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, 
Бог твій, дає тобі!» ( Вихід 20:12). це одна з 
десятьох Божих заповідей, що стосується сім’ї, 
її внутрішнього єднання, тобто, пошани. Для 
підкреслення спадкоємності поколінь Бог 
стверджує: «Шануй», – оскільки сім’я є спіль-
нотою між чоловіком і жінкою, батьками і ді-
тьми, цілими поколіннями. Шануй батька й 
матір, бо вони дали тобі життя, ввели в коло 
людського існування: роду, культури… Важ-
ко повірити, що хтось здатен шанувати інших 
людей, коли він не навчивсь виявляти пошану 
до своїх батьків. Аби краще зрозуміти важли-
вість цієї заповіді, звернімо увагу на її наслід-
ки: «…щоб довгі були твої дні на землі…». 
Отже має існувати певний зв’язок між повагою 
до батьків і тривалістю життя їх дітей, а отже 
й їх майбутнім. Коли Бог давав цю заповідь, 

то не передбачав, що ти житимеш довго, але 
в злиднях. Навпаки, Він сказав: «Я прийшов, 
щоб ви мали життя – і мали його з достатком». 
(Ів. 10:10). «… Хто злорічить на батька чи матір, 
хай смертю помре». (Мт. 15:4). «Око, що з бать-
ка сміється й погорджує послухом матері, не-
хай видзьобають його круки, і нехай орли його 
пожеруть!» (Прип. 30:17). Ось, які можуть бути 
наслідки не поваги до батьків та висловлюван-
ня на їх адресу будь-якого осуду. Які б вони не 
були, як би вони до нас не ставились, яким би 
життям не жили – вони є наші батьки, котрим 
ми зобов’язані віддати належне. Їх захищає 
біблійний закон поваги. А скільки сьогодні 
можна чути всіляких лайливих слів, що мають 
стосунок до батька чи матері. З погляду Біблії, 
це прирівнюється до богохульства. Я раджу 
кожному ще раз зробити аналіз свого життя 
на предмет поваги. Тут не варто шукати ви-
правдання для себе, бо наслідки надзвичайно 
серйозні.

Бути хорошими дітьми – означає не допус-
тити, щоб старість батька й матері була отруєна 

поВага до БатЬкіВ
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твоєю поганою поведінкою. “Хороші діти – спо-
кійна старість, лихі діти – старість перетворю-
ється в пекло”, – говорить українська народна 
мудрість. Пам’ятайте: як ви, діти, ставитеся до 
своїх батька-матері, так і ваші діти ставитимуть-
ся до вас, коли ви станете батьками й матерями. 
“Без любові й відданості дітей батьківство пере-
творюється в гірке похмілля, якому кінець при-
носить тільки смерть”, – запам’ятай ці слова, які 
народна традиція приписує великому україн-
ському мислителеві Григорію Сковороді.

Біблія змальовує нам одну ситуацію, що по-
казує наскільки важливо поважати та виявля-
ти турботу до своїх батьків. Коли Ісус Христос 
був розп’ятий, то висячи на хресті, побачив 
поруч Свою матір та улюбленого учня Івана. 
Неймовірно важко уявити собі цю картину. 
Ледь-ледь промовляючи слова, Він звертаєть-
ся до цього учня: «це Матір твоя, потурбуйся 
про Неї. І з того часу Іван взяв Її до себе». ця 
подія навчає нас ще одному з багатьох важли-
вих принципів. А саме те, що місцем для життя 
літніх людей та їх доглядом найперше повинна 
бути сім’я. А будинки для перестарілих повинні 
функціонувати лише для тих, в кого взагалі не-
має родини, або близького їм опікуна. Ганебно, 
коли при живих і часто відносно забезпечених 
дітях їх батьки живуть в будинках для переста-
рілих. Можливо, вони там мають всі необхідні 
умови, але вони позбавлені найбільшого в жит-
ті, чого нічим неможливо компенсувати – по-
ваги, вдячності та любові від своїх дітей. 

Чому сьогодні часто проявляється зневага 
дітей до батьків, відчуженість між ними? Бо 
нема належного виховання. Де сьогодні наші 
діти проводять свій час? А серця тих же малих 
дітей завойовують інші ідеї, інші принципи, 
інші підходи до життя, які сьогодні пропагу-
ються всюди через інтернет, телебачення, ра-
діо, газети, журнали і вулицю. Коли цей процес 
втрачає сім’я то результат не забариться: діти 
стануть неслухняними, перестануть поважа-
ти батьків і знайдуть собі інші авторитети або 
взагалі підуть з дому. Дбаючи про майбутнє на-

ших дітей, ми повинні усвідомлювати, що пе-
редумовою успішного виховання є духовний 
зв’язок між поколіннями. Тому найперше в 
родинному середовищі повинні формувалися 
такі якості як повага до старших, милосердя, 
доброта, щирість.

Приклади з історії доводять нам, що в Украї-
ні не лише до батька, матері, діда, бабці, а навіть 
до старшої подруги, сусідки колись звертались 
на «Ви». У багатьох родинах був звичай «від-
давати чолом», тобто цілувати руку батькам і 
родичам. Змалечку привчали дітей молитися 
за батьків і за всю свою сім’ю. Взагалі, виявом 
шанобливого ставлення до старших за віком 
було звертання на «Ви». Вітаючись, діти мали 
вклонятися. У народній педагогіці такий по-
слух і шана базувались на переконанні, що в 
суспільстві найбільшу повагу треба виявляти 
до того, хто має більший життєвий досвід.

Духовні цінності завжди були, є й будуть 
найважливішим пріоритетом у вихованні сві-
тогляду людини. І лише тоді, коли цей баланс 
порушується, настає криза, що призводить до 
духовного, морального й культурного падіння 
з відповідними його наслідками. 
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– Ходите бо бабки?
– Так!
– Помогло?
– Не дуже.
– То нащо ходите??? 

На зустрічі, яку організував в рамках екуме-
нічних передвеликодніх реколекцій сайт «Духо-
вна велич Львова», о. Назарій Лозинський, ви-
кладач Львівської православної богословської 
академії УПц КП, допомагав присутнім знайти 
відповіді на різні запитання. 

Коли о. Назарій ішов 30 березня на зустріч 
про забобони і магію до кав’ярні «Ратуша», 
йому дорогу перебіг чорний кіт. «У Бога дуже 
добре почуття гумору», – прокоментував це 
священик. 

Відколи телебачення та інтернет стали за-
гальнодоступними, ми всі стали «експертами» 
у питаннях, пов’язаних із потойбіччям. церква 
просить: не читайте, не дивіться цього, а жи-
віть активним християнським життям. Які ж 
аргументи можна знайти для друзів чи знайо-
мих, які наче й побожні люди, але все ж вірять в 
«знаки долі» чи, гірше того, ходять до ворожки? 

Ще Адам і Єва першими спокусилися на «ма-
гічні обіцянки» Змія: «Будете як боги». Людина 
захотіла керувати світом, втручатися в Божий 
промисел… 

Всі події нашого життя стаються з Божої 
волі. В Біблії написано, що без цього і волоси-
на з нашої голови не впаде. Людина покликана 
приймати Божу волю. 

Мета Божого допусту нам невідома. Якби 
людина все знала – не було б мети людського 
життя. 

Будь-яка магія має за мету втрутитися в при-
родний хід речей. Дівчина, що «приворожує» 
хлопця, який її не любить, – насильно хоче змі-
нити його долю і ставить себе на місце Бога. 

Забобони не несуть негативного наповнення, 
поки ми самі цього не зробимо – «по вірі вашій 
дасться вам». А ще ми після «поганої прикмети» 
можемо просто зосереджуватися на речах, поді-
ях, які б і так сталися, але ми б на них уваги не 
звертали. 

Деякі забобони є просто природніми озна-
ками. Наприклад, люди кажуть: якщо ластівки 
літають низько, то буде дощ. це ж не через ласті-
вок піде дощ, а ластівки літають за комашками, 
які через певні метеорологічні зміни скупчують-
ся на невеликій висоті. 

Забобон «не передавати через поріг» похо-
дить від традиції древніх слов’ян закопувати 
при будівництві хати під поріг жертовну твари-
ну чи навіть людину (бо начебто дух цієї жертви 
витав над порогом). Спитайте у тих, що полю-
бляють цей забобон: ви що, вірите, що у вас під 
порогом хтось закопаний? 

Популяризація окультизму – це дія диявола. 
Запорукою нашого захисту від впливу зла є наше 
перебування у стані освячувальної благодаті. 

Сповідь і Причастя – те, що найперше і най-
більше захищає людину. Якщо у вас виникають 
якісь складні запитання – то за порадою треба 
звертатися до священика. 

Коли ми викорінюємо з серця негативні речі, 
які прив’язують нас до цього світу, то можемо 
наповнити серце любов’ю і Божою благодаттю.  

Джерело: CREDO

магіЯ, ВороЖіннЯ, заБоБони:  
Як ВБерегти СеБе та інших?
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Визначити відмінність між 
людиною одержимою та людиною, 
яка має психічне захворювання 
або іншу недугу, є життєво 
важливою частиною служіння 
екзорцизму, вважає багаторічний 
екзорцист.

Отець Сіпріано де Мео, який був екзо-
рцистом із 1952 р., сказав, що зазвичай лю-
дина не є одержимою, а бореться з якоюсь 

іншою хворобою. “Ключ до відмінності, 
за його словами, полягає у проникливості 
в молитві з боку священика та одержимо-
го – і в реакції потенційно одержимої лю-
дини на самого екзорциста і промовлення 
молитви. екзорцист найчастіше промов-
ляє тривалу молитву до моменту, в який, 
якщо диявол присутній, проявляється ре-
акція”, – каже священик.

Поведінка одержимої людини буває різ-
ною стосовно екзорциста, в якому диявол 

Як ВизнаЧити,  
Чи хтоСЬ одерЖимий диЯВоЛом?
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бачить ворога і готовий боротися з ним. 
Там не бракує моторошних виразів облич-
чя, загрозливих слів або жестів, а особливо 
хули проти Бога і Богородиці.

Катехизм Католицької церкви підкрес-
лює важливість розрізнення демонічної 
активності й психічних захворювань. З 
пункту 1673: «екзорцизм спрямований на 
те, щоб вигнати бісів або звільнити від бі-
сівського впливу силою духовної влади, 
яку Ісус дав своїй церкві. Зовсім іншим 
випадками є недуги, особливо психічні, 
лікування яких належить до сфери меди-
цини. Тому важливо впевнитися (перед 
здійсненням екзорцизму), що йдеться про 
присутність лукавого, а не про хворобу».

У квітні минулого року ватиканська 
Конгрегація у справах духовенства та ін-
ститут Sacerdos провели семінар у Рим-
ському університеті Regina Apostolorum, 
який спеціалізується на підготовці свяще-
ників і мирян для розпізнання відміннос-
тей між психологічними проблемами та 
одержимістю.

Отець Мео також підкреслив, що не всі 
випадки одержимості виглядають одна-
ково, й тому так важливо для екзорцистів 
пройти ретельну підготовку, адже біль-
шість людей надто мало знають про духо-
вну реальність.

2014 р. Міжнародна асоціація екзорцис-
тів (AIE) назвала різке поширення окуль-
тної діяльності «пастирською надзвичай-
ною ситуацією». «Зазвичай зацікавлення 
різного роду окультизмом починається 
з невігластва, поверховості, дурості або 
прозелітизму», – сказав тоді речник AIE 
Вальтер Каскіолі. «Наслідки ж завжди ка-
тастрофічні».

Отець Мео сказав, що люди часто звер-
таються по відповіді до «фокусників та 
ілюзіоністів», а не до «зброї, яку Господь 
дав у наше розпорядження». У той час як 
люди часто шукають радикальних відпо-

відей або знаків, найкращий захист проти 
одержимості – це просте життя молитвами 
і таїнствами, сказав священик. Безумов-
но, фундаментальним є позбутися гріха і 
жити в благодаті Божій.

церква насправді очікує молитовного 
життя не тільки від священника-екзорцис-
та, але й від мирян, що просять про втру-
чання екзорциста, який також послугову-
ється допомогою членів родини.

Катехизм надає вказівки щодо того, як 
уникнути демонічної активності: все, що 
включає в себе звернення до сатани чи 
демонів, або що пробує викликати в уяві 
мертвих або пророкувати майбутні події, 
має бути усунене.

З пункту 2116: «Усі форми ворожбитства 
треба відкинути: вдавання до сатани чи 
до демонів, викликання померлих чи інші 
дії, що помилково передбачають “розкрит-
тя” майбутнього (пор. Втор 18:10; Єр 29:8). 
Звернення до гороскопів, астрології, хіро-
мантії, тлумачення віщувань і долі, явища 
ясновидіння, вдавання до медіумів містять 
у собі прагнення до панування над часом, 
над історією і, зрештою, над людьми, як і 
бажання увійти в спілку з окультними 
силами. Вони вступають у суперечність 
із вшануванням і повагою, які поєднані з 
любовним страхом, що їх ми зобов’язані 
віддавати єдиному Богові».

Що ж стосується самих екзорцис-
тів, – важливо залишатися скромним і 
пам’ятати, що їхня влада походить від 
Христа, додав о. Мео.

Щодо духовної підготовки, то головною 
є смиренність і переконаність у тому, що 
ми, екзорцисти, не є тими, хто виганяє 
демона. Ми покликані боротися в Імені 
Христа. 

За матеріалами:  
Католицький оглядач 
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монахиня закритого монастиря стала 
доктором космічної інженерії
Сестра Бенедикта від Святого Обличчя, 32-річна монахиня з Індії, стала 
доктором у галузі космічної інженерії. Вона здобула ступінь у престижно-
му Інституті оборони передових технологій в Пуні, поблизу Мумбаї. 

Раніше вона навчалася в тамтешньому університеті, займаючись саме 
космічною інженерією. Сестра Бенедикта визнає, що зустріла Бога, пра-
цюючи над своєю докторською дисертацією, що стосувалася надзвукових 
реактивних двигунів внутрішнього згоряння, які використовуються пе-
реважно в транспортних засобах та надзвуковому просторі. На неї чекала 
вигідна кар’єра інженера, однак під час реколекцій у Пуні жінка відчула 
покликання. Вона зрозуміла, що це пережиття було «любов’ю до Ісуса», 
тому вирішила «надати перевагу в житті Йому, а не науковій кар’єрі». 

хто ходить до церкви – довше живе!
Дослідження Гарвардського університету, що тривають уже 16 років, по-
казують, що ходіння до храму та участь у релігійних урочистостях подо-
вжує життя аж на 33%. 

Учені Гарвардського університету проаналізували дані стосовно жит-
тя 74 534 жінок, які у 1992-2012 рр. брали участь у Nurses’ Health Studies. 
Жодна з жінок-учасниць дослідження на 1992 р. не хворіла хворобами 
системи кровообігу чи раком. Усі учасниці відповідали на запитання 
стосовно дієти і здоров’я, а також стосовно участі у релігійних обрядах. 
З’ясувалося, що у жінок, які брали участь у релігійних обрядах, ризик за-
вчасної смерті склав на 33% менше. 

Результати дослідження однозначно стверджують, що протягом 16 р. 
його тривання зафіксовано на 33% менше ризику смерті у жінок, які до 
церкви ходили, порівняно з тими, що до церкви не ходили. Релігійні жін-
ки узагалі рідше помирали від порушень кровообігу та від раку. Дослі-
дження також показало більший оптимізм жінок, які ходять на богослу-
жіння, і меншу піддатливість депресіям. 

замкова щілина, крізь яку видно три держави
це цілком реальна замкова щілина у брамі, яка веде до Марґінальної ві-
лли, що на Авентині, одному з семи пагорбів, на яких розташований рим. 

Щодня тут вишиковується черга, аби крізь унікальну щілину побачи-
ти три суверенні держави одночасно: купол Собору св. Петра, а значить 
місто-державу Ватикан; сад, територію Італії; а також саму віллу, що про-
тягом семи століть належить Мальтійському ордену. 

Його офіційна назва – Суверенний лицарський Орден госпітальєрів св. Йо-
ана Єрусалимського, Родосу і Мальти. 1530 р. імператор Карл V передав орде-
нові острів Мальта, а після втрати Триполітанії його територія остаточно стала 
притулком суверенного ордену. 1530-1798 рр. – період його найвищого розкві-
ту, що закінчився вигнанням лицарів з острова Наполеоном Бонапартом. 

Від 1834 р. Рим стає офіційною резиденцією госпітальєрів. Орденом 
керує довічно обраний Великий Магістр та уряд. Незважаючи на втрату 
державної території, він залишається суверенним суб’єктом міжнародного 
права і підтримує дипломатичні стосунки більш ніж зі 100 державами. 
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«не сподівалася врятувати чиєсь життя у 
першу шлюбну ніч»
Близько півночі ендрю Ніксон та Джулі Стройн Ніксон залишили свій ве-
сільний бенкет. «Ми були вже при вході до готелю, як раптом почули крик: 
«Чи хтось може надати першу допомогу? Лікаря!» Коли молодята підійшли 
до людей, що кликали на поміч, побачили жінку, яка лежала на лавці без 
свідомості, ледь дихаючи. 

Джулі, фахова медсестра, не розгубилася: «Думаю, мій “інстинкт медсе-
стри” взяв гору», – згадує вона. Весільна сукня не стала на заваді, і дівчина 
розпочала здійснювати серцево-легеневу реанімацію. «У жінки вже не було 
пульсу, могла померти. Незабаром вона прийшла до тями, почала дуже не-
виразно говорити та намагалася підвестися. Я була при ній до прибуття 
швидкої; жінку доправили до шпиталю». 

ендрю та Джулі знайомі з дитинства, чоловік каже, що зовсім не здивував-
ся: «Героїчний вчинок? Так, але нічого іншого я від неї й не очікував!» Вони 
багато пережили разом, однак важко щось порівняти з врятованим життям. 
«Ми просто опинилися у потрібному місці у потрібний час. Не сподівалася, 
що рятуватиму чиєсь життя саме у першу шлюбну ніч», – жартує жінка. 

Чудо в іспанії:  
пожежа не зачепила Люрдську Богородицю
У липні минулого року на військовій базі в ель Ґолосо, неподалік Мадрида, 
де розташовується бронепіхотна бригада «Гуадаррама», вибухнула пожежа. 

Коли вогонь збили, виявилося, що посеред попелища стоїть неушкоджена 
скульптура Матері Божої Люрдської. Як статуя, так і трава та квіти біля неї аб-
солютно не постраждали від пожежі, що спалахнула в день найвищої спеки. 

Вочевидь ніхто не розуміє, як це могло статися. Навіть на підставці, в 
якій стояли квіти, не виявлено сліду сажі чи диму, що для пожежі завжди 
є звичним. цікаво, що більшість солдатів навіть не знали, що на терито-
рії цієї частини є статуя Матері Божої Люрдської, бо навколо розрослися 
бур’яни.  

мел Ґібсон зніме другу частину «Страстей»
Мел Ґібсон і рендалл Воллес, сценарист «Хороброго серця», працюють над 
другою частиною широко відомого фільму про Ісуса Христа. Вона має зо-
середитися на воскресінні Спасителя. 

Фільм «Страсті» знаний в усьому світі. Він епічно представляє історію  Ісуса 
Христа від моменту молитви у Гетсиманії аж до порожнього гробу в ранок во-
скресіння. цей вражаючий фільм шокував дуже багатьох людей на планеті. 
Дехто дорікав йому в надмірній брутальності, але також існує чимало свідчень 
тих, хто навернувся, переглянувши «Страсті». Свідчення духовної зміни ми 
можемо знайти також і в середовищі самих акторів, що грають у фільмі. П’єтро 
Саруббі, який грав Варавву, навернувся під час зйомок однієї зі сцен. 

Сам виконавець ролі Христа Джим Кевізел пережив глибокий духо-
вно-фізичний досвід, який змінив усе його попереднє життя. На зйомках 
«Страстей» його вдарила блискавка. «Раптом упала ясність із неба, знімаль-
на група побачила мене на хресті, охопленого вогнем. Земля затряслася. 
Тоді всі, віруючі й невіруючі, попадали долілиць», – зізнався він.  
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«Апостольство молитви –  
любов і доброта.

Апостольство молитви –  
на всі мої літа»

(Гімн Апостольства Молитви)

Велика родина Апостольства Молитви 
зросла на ще одну молитовну спільноту. Со-
нячною і теплою була неділя 12 червня 2016 
року Божого. З благословення о. Андрія Прав-
ця в с. Кунин Жовківського р-ну на Львівщині 
відбулося відновлення релігійного братства 
Апостольство Молитви.

Історія заснування АМ в нашому селі по-
вязана з Місією, яка проходила у 1926 р. під 
проводом о. Матея Шипітки, ЧСВВ. 90 р. ми-
нає з того часу. Сьогодні у молитовне братство 
Апостольство Молитви вступило 22 члени. Всі 
вони впевнено сказали: «Божественне Серце 
Ісуса, Тобі цілковито посвячуюся». В цей день 
у храмі панувала неабияка атмосфера. Пере-
повнені емоціями обличчя кандидатів і вірних 
чекають на початок Божественної Літургії, яку 
очолив о. Терентій Довганюк, ЧСВВ, коорди-
натор АМ в Україні. 

Особливо святково і радісно було на душі, 
коли кандидати Апостольства Молитви стали 
перед тетраподом півколом у вишиванках із 
гарно прибраними свічками у білих хустках, 
наче голуби миру, торжественно відмовили 
акт посвяти Пресвятому Серцю Христовому. 

Члени релігійного товариства Апостоль-
ство Молитви с. Кунин разом із своїм духо-
вним проповідником о. Андрієм щиро дяку-
ють координатору АМ о. Терентію Довганюку 
та надревнительці п. Вірі Терех за те, що дба-
ють і бажають, щоб зростала кількість апос-
толів молитви, навчають бути чеснотливими 
і ревними у своїх обов’язках. Благослови вас, 

Боже, своїми ласками і веди дорогою правди. 
Життя прекрасне, коли щиро віруєш та наді-
єшся на Господа. 

Назавжди в наших серцях залишаться сло-
ва, що кожен почув з уст о. Терентія: «Як при-
ймаєш і зодягаєш на свої груди медалик Пре-
святого Серця Христового, так нехай тебе 
приймає Христос Бог наш і запише в книгу 
життя вічного. Амінь». 

подала Ольга Бесстрашнікова

ВідноВЛеннЯ апоСтоЛЬСтВа моЛитВи  
В С. кУнин
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Володимир ГІЩИНСЬКИЙ 

Дослідники творчості Івана Франка 
здавалося би, уже все, що могли сказали 
про багатогранну діяльність генія 
українського народу.

Я ж хочу тільки привернути увагу до 
теми “Франко і василіяни”, зокрема, щодо 
його діяльності як науковця, дослідника ва-
силіянської старовини, і того, який вплив 
мала його праця у василіянських книгозбір-
нях-архівах на літературну діяльність.

Незаперечним є факт, що життєвий і 
творчий шлях І. Франка неодноразово пе-
ретинався із діяльністю галицьких васи-
ліян... Юний Франко навчався у василіян-
ській школі при Дрогобицькому монастирі 
ЧСВВ, де він отримав, незважаючи на су-
ворі умови навчання і виховання, досить 
таки ґрунтовні знання, що послужили 
йому міцною основою в подальших на-
уках, сприяли формуванню твердості його 
духу, витримки у терпінні, що так приго-
дилось йому і не раз на його тернистому 
життєвому шляху.

До слова, один із перших дослідників 
взаємин І. Франка і василіян о. Йосафат 
Скрутень, ЧСВВ, наголошував на тому, “що 
василіяни додатним способом впливали на 
його (Франкову-авт. Г.В.) релігійність і ду-
шевний вишкіл і се не дасться нині запере-
чити”...

Варто зауважити, що в час гімназійних 
студій, а також пізніші часи не зауважено 
жодних фактів про тісні взаємини І. Фран-
ка з василіянами. 

Але вже в розквіті свого життя І. Франко 
відвідує ряд василіянських чернечих оби-
телей – у Львові, в Підгірцях, в Крехові, 
Краснопущі, Кристинополі, де були великі 
монастирські книгозбірні-архіви. І. Фран-
ко відвідував ці та інші монастирі неодно-
разово, перебуваючи в них по декілька днів 
чи й тижнів. І. Франко працював в цих мо-
настирях над рукописами і стародруками, 
роблячи виписки з них, почерпуючи цін-
ний матеріал для своїх подальних студій з 
василіянської старовини, взагалі для своєї 
багатогранної літературної творчості.

“Слід також зазначити, що всюди по монас-
тирях, в яких гостював І. Франко, – підкрес-

Взаємини і. Я. франка  
з Василіянами
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лював о. Й. Скрутень, – не зауважено, щоби 
він пускався на які-небудь критики, навпаки, 
завжди поводився гідно, не любив диспутів, 
при столі хрестився і молився, для всіх був 
чемний і услужний. Василіянський Чин ста-
вив високо, п’ятнуючи лиш спорадичні проя-
ви в діяльності давніх василіян, а за реформо-
ваними признавав ідейність та життєву силу”.

Завдяки І. Я. Франкові широкі верстви 
української громадськості вперше дізнали-

ся про існування “Синопсису” Підгорець-
кої чернечої обителі, що здавна звалася 
Пліснеською, визначної пам’ятки монас-
тирського літописання України, а також 
ознайомилися з його змістом.

 І. Я. Франко вперше дав загальний опис 
“Синопсису” Підгорецького монастиря. За 
його словами – це “книга infolio в 150 сторі-
нок під заголовком: “Синопсисъ или крат-
кое собраніе исторій и созидания святыя 
обители общежительныя Подгорецкыя, 
древле именуемыя Плясницкѣя, купноже й 
вьспоминаніе о сооруженіи святыя церкви 
Преображенія Господня, в той же святой 
обители, списася Року Божія 1699”. Іван 
Франко дуже шкодував, що “із смертю ігу-
мена Парфенія Ломиковського літопис Під-
горецького монастиря повністю припиня-
ється”. Однак він помилявся. Дійсно, після 
смерті о. Парфенія Ломиковського записи 
подій з історії монастиря в конкретному 
даному рукописі “Синопсису”, (рукопис 
«Б») яким користувався Іван Франко, далі 
вже не велися. Проте сьогодні нам відомо, 
що монастирський літопис не переривався. 
В ньому й надалі впевнено вправною рукою 
василіянського ченця з року в рік вівся за-
пис подій пов’язаних з історією цієї черне-
чої обителі. Свідченням цього може бути 
й літописний твір-хроніка Підгорецького 
монастиря ЧСВВ, що складається з окре-
мих рукoписних книг, які збереглися і зна-
ходяться сьогодні, як у відділі рукописів 
ЛНБ НАН України, так і у василіянському 
фонді цДІА України у м. Львові. 

Необхідно зазначити, що І. Я.Франко 
звертався до “Синопсису” Підгорецького 
монастиря і в своїй   літературній творчос-
ті. Наприклад, цікаву і своєрідну подачу 
інтерпретації змісту притчі “Про вибори 
деревами царя дерев” із Святого письма, 
що її подає автор “Синопсису” ієрей Васи-
лій, І. Франко використав у своїй знаме-
нитій поемі “Мойсей”. Даний факт засвід-

Синопсис Підгорецького монастиря,  
над яким працював І. Я. Франко.
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чує добрий знавець творчості І. Я. Франка 
В. Щурат.

Каменяреві належить також першість в 
дослідженні збірки рукописів – писань ви-
датного українського полеміста Івана Ви-
шенського, яка у свій час знаходилися кни-
гозбірні-архіві Підгорецької василіянської 
обителі. Публікація І. Франком творів 
Івана Вишенського поклала початок науко-
вого вивчення спадщини цього великого 
українського полеміста. 

Про що писав сам І. Франко так: «По-
стать Івана Вишенського була першою 
літературною спробою, що ще при кінці  
80-х років минулого століття збудила в 
мені охоту до наукового оброблення його 
літературної спадщини. Здобутком сієї 
охоти були три наукові праці, присвяче-
ні Вишенському: одна писана російською 
мовою і друкована в «Киевской Старине», 
1889. ч. 4, (повна назва публікації І. Фран-
ка: «Сочинение иоанна Вишенского» і його 
стаття «иоанн Вишенский. Новые даные 
для оценки его литературной деятельнос-
ти)» – примітка автора статті  Гіщинсько-
го В. Б.), при якій опубліковано декілька не 
відомих досі творів Вишенського знайде-
них мною в рукописі Підгорецького монас-
тиря. Друга була проста розвідка  – «Іван 
Вишенський і його твори (Літературно-на-
укова бібліотека, книжка 21-30, написана 
ще 1890 р., а друкована аж 1895 р., а третя 
популярна розвідка друкована в «Хліборо-
бі 1891 р. і видана також окремою брошу-
рою. В 1900 р. я подав у «Записках науково-
го товариства ім. Шевченка», т. XV-ХVІ, ще 
один причинок до пізнання письменниць-
кої діяльності Івана Вишенського про зга-
даний вище його твір, друкований за його 
життя 1592 р. Пізніше в 1902 р. постать 
Вишенського зробилася темою мої поеми» 
(Твори в 50-ти т. – К., 1980. Т.28. – С.278).

Про свою знахідку творів Івана Вишен-
ського, знайдених серед рукописів Підго-

рецького монастиря, І. Франко захоплено 
розповідав у листі до М.П. Драгоманова 
датованому 1 березня 1889 р. (Твори в 20-
ти т. – К., 1956. Т.20. – С.384-385).

 ці та інші факти безперечно показують, 
що І. Франко бував в Підгорецькому васи-
ліянському монастирі. Самими матеріала-
ми, з якими він ознайомився, навряд чи міг 
він задовольнитися, працюючи як вчений, 
дослідник, готуючи матеріали до публіка-
цій чи то по “Синопсису”, чи то по творах 
Івана Вишенського. Він обов’язково мусів 
сам попрацювати в монастирській книго-
збірні – архіві, щоб безпосередньо озна-
йомитися із наявними тут рукописами, 
стародруками, з метою віднайти нові, досі 
не доступні дослідникам, матеріали, які би 
дали можливість йому більш повно висвіт-
лити все що має відношення до “Синопси-
су”, до творів-писань Івана Вишенського. 

Працював неодноразово І. Франко і в 
книгозбірні Крехівського василіянсько-
го монастиря, звідкіля він почерпнув для 
своїх студій якнайбільше. Зокрема, в Кре-
хові, як про це пише сам І. Франко він “ви-
зичив три рукописі: інтересний список 
“Палеї (XVII віку), список “Варлаама і Йо-
асафа” з 11 рисунками в тексті і рукопись 
мішаного тексту...”

Результатом його праці в книгозбірці 
цієї василіянської обителі стало невелике 
дослідження “Южная пасхальная драма”, в 
якій І. Франко використав Крехіський спи-
сок неканонічних текстів-апокрифів. До 
речі, в основу його наукового дослідження 
“Апокрифи і легенди з українських літопи-
сів” лягла Крехівська Палея.

Ймовірно також, що І. Франко корис-
тувався текстом рукопису Крехівського 
списку “Варлаам і Йоасаф” і при написанні 
своєї докторської дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії на 
тему: “Про Варлаама і Йоасафа та притчу 
про єдинорога”.
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Необхідно також зауважити, що Кре-
хівський список “Варлаама і Йоасафа” І. 
Франко використав також і у своїй праці 
“Варлаам і Йоасаф, старохристиянський 
духовний роман і його літературна істо-
рія”. Ознайомився І. Франко із Крехів-
ськими “Прологами” і мав бажання дещо 
із них надрукувати.

Неодноразово і по-декілька днів пере-
бував І. Франко і в Дрогобицькому васи-
ліянському монастирі. Тут він працював 
над місцевим пом’янниками і робив із них 
численні виписки для подальшого їх вико-
ристання в своїх творах. Часто після три-
валої праці над рукописами він вів роз-
мови з братами і отцями обителі, в якими 
ділився спогадами про своє навчання у 
василіянській школі. Для одного із братів-
ченця обителі, з яким він вів часто розмо-
ви І. Франко написав декілька побожних 
віршів-молитв, які на жаль втрачено.

Тривалий час І. Франко працював в 
книгозбірні-архіві василіянського мо-
настиря св. Онуфрія у Львові. Не маючи 
змоги працювати в книгозбірні, він часто 
позичав рукописи для праці вдома. Ченці 
монастиря йшли назустріч І. Франку, так 
як він належав, за їх словами, до чесних 
гостей-читачів, повертаючи вчасно всі по-
зичені книги і рукописи. Більше того, він 
неодноразово власним коштом виготовляв 
оправи-палітурки для пошкоджених руко-
писів. 

Відвідав І. Франко і Кристинопільський 
монастир, але був у ньому всього один раз. 
Ознайомившись із Кристинопільським 
Апостолом, мав намір добре попрацювати 
над ним.

Як бачимо добре релігійне виховання у 
василіянській школі, подальші тісні вза-
ємини І. Франка з василіянами, але вже в 
зрілому віці дали свої відчутні результати: 
він не раз береться і досить таки успішно 
за висвітлення в своїй літературній твор-

чості біблійних, апокрифічно-легендар-
них, загалом релігійних тем.    

В своїх спогадах о. Йосафат Скрутень, 
ЧСВВ так розповідає про останню зустріч 
І. Франка з василіянами: “Два рази відві-
дав його (Франка – авт.) о. Теодозій Галу-
щинський, ЧСВВ. Покійний прийняв його 
раду, як сина свого колишнього товари-
ша, і в розмові висловив жаль, що всі його 
опустили та що не дають винагороди 
за його книжки, що їх друкують. Право-
славна сусідка помітила, що до Франка 
ходив католицький священик, тому про-
сила православного, щоби сей подивився 
хворого, але Франко не прийняв право-
славного священика. За другим разом ви-
щеназваний василіянин згадав Франкові 
про сповідь, та він неначе зажартував 
собі з пропозиції і скоро звернув увагу 
на що інше. Час від часу втрачав свідо-
мість, хоч загалом говорив зв’язано. На 
відході просив відвідуючого зайти ще до 
нього завтрашнього дня, бо сам любив з 
ним поговорити. Однак, отцю Т. Галу-
щинському не складалося зараз на дру-
гий день відвідати хворого, відкладав 
відвідини на третій день. Та за той час 
І. Франко розстався із сим світом”. 

Такий перебіг мали зв’язки І. Франка з 
василіянами.    

Книгозбірня Свято-Онуфріївського монастиря у 
Львові, де працював І. Я. Франко.
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Галина МЕЛЬНИК,
член Національної спілки журналістів України 

Про один з найдавніших духовних осеред-
ків Української Греко-Католицької церкви 
поза межами України: знаменитий храм Пре-
святої Трійці, розташований у центральній 
частині столиці Литовської Республіки – Віль-
нюсі, збудований у 1514 р. князем Костянти-
ном Острозьким, більшість українців знають 
вибірково із засобів масової інформації. Про-
те, якщо докладніше заглибитись в історію, 
прославленої не тільки у теперішньому часі 
обителі отців Василіян, та провести певну 
аналогію з тим, що будівництвом церкви зна-

менитий гетьман висловив свою подяку Все-
вишньому за перемогу литовсько-польських 
військ над московськими військами у битві 
під Оршею, на Білій Русі, а у дні сьогоднішні 
священнослужителі Чину Святого Василія 
Великого кожну Святу літургію завершують 
молитвою за український народ, щораз ствер-
джуєшся у повсякчасній і повсюдній Божій 
опіці над нашою зболеною, віками знедоленою 
та гнобленою, чи не тому і обраною Україною.

Минуть роки, допоки відреставрований 
храм засяє у всій своїй красі, але і зараз, лише 
переступивши поріг церкви, відчуваєш напо-
вну оту найвищу сутність призначення кож-
ної святині.

25-ріЧЧЯ поВерненнЯ  
отціВ ВаСиЛіЯн до ВіЛЬнЮСа 
(інтерв’ю з о. павлом Яхимцем, ЧСВВ, настоятелем Вільнюського монастиря)
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цими днями надто цінний осередок націо-
нальної самоідентичності українців відзнача-
тиме 25-річчя з часу повернення унікального 
комплексу монастиря та церкви у своє лоно. З 
цієї нагоди ми поспілкувались з теперішнім на-
стоятелем храму Пресвятої Трійці – о. Павлом 
ЯХиМцеМ, особистістю, потужний вклад якої 
у відновлення греко-католицької віри у трьох 
Балтійських країнах можна назвати «золотими 
сторінками», вже вписаними у новітню історію.

– Отче, Павле, Ви – людина, яка стояла 
на переломі двох епох, Ви стверджували 
віру у, здавалось би, непроглядній тем-
ряві. Дозвольте повернутись у ті часи, 
пригадавши, з чого починалось Ваша 
місія, як стверджувалось покликання, 
якою була дорога до священства?
– Моє покликання це – праця моїх батьків 

та наслідок їхнього виховання. Пригадується, 
як ми часто збирались увечері разом і моли-
лись. Я був дитиною й не завжди слухався 
мами, а вона навчала: не помолишся – не пі-
деш спати. І я таки молився з останніх сил.

У нашому селі, що у Мостиському райо-
ні Львівської області, на той час, у 70-ті рр. 
минулого століття, діяла лише православна 
церква, ми туди не ходили. Але пам’ятається, 
що у домі був образ Святого Йосафата з на-
писом ЧСВВ. Мама пояснювала, як могла, що 
то означає. Потім мамина сестра під час мого 
навчання у Львові, у 48 училищі, де я опано-
вував професію столяра, щодня водила мене 
до римо-католицького катедрального костелу 
Успіння Пресвятої Діви Марії. Коли пішов 
на роботу і доїжджав до Львова, то, найпер-
ше, йшов на Службу Божу. В один з таких 
моментів у костелі підійшов до мене о. Іван 
Возьняк, ЧСВВ, запитавши, чи не хочу бути 
монахом. Я не знав тоді навіть значення цього 
слова. Він дав мені молитви і сказав молитись 
дев’ятницю. То був 1981 р. Далі взяв мене до 
себе жити, у Лисиничі, біля Львова, познайо-
мив з о. Василем Мендрунем, ЧСВВ, який уже 

був настоятелем. Так почався мій вступ у під-
піллі до Василіян. Особливо болючими були 
1983-1985 рр., коли було найбільше пересліду-
вання, засудили багатьох наших священиків.

Але й тоді ми не лише ходили до костелу, 
а й їздили по селах, де таємно відправлялись 
Служби Божі. Моїм наставником був о. Воло-
димир Пальчинський, ЧСВВ. Кожного тижня 
нас збирали і навчали, проте ніхто не говорив, 
що будемо священиками. Перше, на чому ак-
центували, – маєш бути добрим монахом.

У січні 1988 р., після складення вічних обі-
тів, мене висвятили на диякона. У грудні, на 
свято Введення у храм Пресвятої Богородиці – 
на священика. Про це не знали навіть батьки. 
І я не знав того дня, куди їду. Все відбувалось 
у Стрию, в домі о. Дам’яна Кастрана, ЧСВВ. На 
священика тоді ще святили і о. Йосифа Будая, 
ЧСВВ, та ще одного світського священика, на 
диякона – Івана Майковича. Після свячень ми 
знову одягнули звичайний одяг, стали зви-
чайними людьми, але внутрішньо почувався 
по-іншому. Намагався ніяк себе не видавати. 
Та бувало, що люди якось самі відчитували ін-
формацію про особу. Не раз їхав у поїзді, вони 
перепитували, чи не священик, мотивували, 
що виглядаю не як усі.

Що вже говорити про агентів КДБ. Прихо-
див до мене їхній співробітник на роботу, коли 
я працював різноробочим на пошті, на голов-
ному вокзалі у Львові, Андрієм Андрійовичем 
звали. Вчив як себе поводити, кликав на допит 
в офіс, що тоді знаходився на вул. Ярослава 
Мудрого, щоб «не підставляти мене на робочо-
му місці». Я порадився з о. Володимиром і не 
пішов. Згодом виявилось, що то була «його те-
риторія». Таким чином він ще «опікувався» се-
страми Служебницями, які також жили у цьо-
му районі. То вже був час послаблення, 1988 р., 
імперія йшла до розпаду. Перед тим, у 1982 р., 
нас з братом «взяли» під час Служби Божої, яку 
приватно у будинку, на вулиці Спадистій, від-
правляв о. Герман Будзінський. Брат, якого по-
кликали першим, про себе розповів придуману 
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інформацію, його відпустили. Я б сказав прав-
диву, але мене оточили жінки, вчинивши галас, 
говорили, що Конституція дозволяє молитись. 
Тоді я просто пішов, з часом усвідомивши, що 
так сильно Бог нас беріг.

У перші дні священства їздили з о. Наза-
рієм Лехом, ЧСВВ. по селах Львівщини. Він 
сповідав, я відправляв Літургію, проповіді ще 
не вмів говорити, був дуже сором’язливим. 
З о. Володимиром Пальчинським їздили на 
Яворівщину. У 1990 р. приїхав у рідне село 
Старява, батьки, водночас, були подивовані і 
збентежені, що син священик, а вони не знали. 
У той же час моя сестра стала монахинею, про 
що я також довідався лише згодом.

– Чи можете пригадати свою першу, 
після виходу з підпілля, велелюдну 
Службу Божу, місця, де душпастирювали 
перед призначенням у Вільнюс, та оте 
провидіння, яке привело у Литву?
– Напевно, це було у 1990 р. у церкві Святого 

Онуфрія, у Львові, яку нам на той час уже по-
вернули. Потім працював у Золочівському та 
Підгорецькому монастирях, ЧСВВ. У травні 
1991 р. прибув на служіння у Вільнюс. Правда, 
у столиці Литви, я встиг побувати ще у 1988 р., 
коли ми тут, разом з о. Віталієм Дуткевичем та 
о. Назаром Лехом, підпільно друкували моли-
товники. це було на плебанії у римо-католиць-
кого священика, а допомагав нам Пятрас Кя-
жуліс, який зараз працює у Литовському сеймі.

Про моє скерування до Вільнюса мова ве-
лась ще у Підгірцях за участі тодішнього про-
тоігумена о. Василя Мендруня та о. Антонія 
Масюка. Я відмовлявся, говорячи, що не знаю 
мови. До днів теперішніх пам’ятаю, як о. Анто-
ній, гримнувши по столу рукою, сказав: «Їдь, 
бо не будеш мати благословення». Щораз зга-
дую ці слова і впевнююсь, що якби не виконав 
волі настоятеля та вибрав інше місце, то втік 
би звідтам, напевно, давно. Також мене завжди 
підтримував о. Василь, повчаючи молитись до 
Святого Йосафата та працювати. Я молився і 

молюсь кожного дня акафіст до Св. Йосафата 
і відчуваю його присутність та опіку над мо-
настирем. Віддаюсь і у фізичній праці, де можу. 
Були за весь час мого перебування тут різні ви-
падки, багато труднощів, але Бог завжди поси-
лає добрих людей, які допомагають.

– Минає чверть століття, як само-
управління Вільнюса, Технічний універ-
ситет та спільнота церкви підписали 
лист передачі приміщень. Відомо, що 
сьомого липня 1991 р. Ви відслужили пер-
шу Службу Божу у тоді ще надто убогому 
храмі. Означмо найвагоміше, здійснене 
протягом десятиліть…
– І тоді, і на день сьогоднішній найбільше 

уваги надаємо духовній опіці над людьми, які 
її потребують. Йдеться не тільки про Вільнюс, 
а й Клайпеду, Йонаву, електренай та Каунас, 
ті міста, де зосередились найбільші україн-
ські громади. Збирались у школах, римо-ка-
толицьких костелах, дозволяли служити у 
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своєму храмі Єзуїти. Часто доводилось їздити 
у столицю Латвії – Таллінн. У Вільнюсі при-
міщення нам надавав університет, де гро-
мада збиралась на спільні заходи. Особливо 
пам’ятними є Різдвяні вечері початку 90-х рр., 
коли кожен приносив щось з дванадцяти 
страв, ми колядували за тісним столом. До-
дому люди розходились щасливими. Багато 
українців, яких єднала греко-католицька віра, 
у пошуках роботи повернулись в Україну, або 
виїхали в інші держави. Але з нами у Вільнюсі 
виросло ціле покоління. Я пам’ятаю тих дітей, 
яких хрестив, вони ж тепер до церкви приво-
дять своїх дітей. Можливо, якби було більше 
священнослужителів, то й чисельнішою була 
б зараз українська громада, бо ж люди потре-
бують постійної духовної опіки.

Щодо ремонтів наших приміщень, то ми 
звертались з проханнями про допомогу та-
кож ще з початків нашої тут присутності. Але 
ми – церква Східного обряду, не маємо свого 
єпископа, підпорядковані Україні, можливо, 
і це було причиною зволікання. Що могли, то 
робили своїми силами. Намагались бути ви-
тривалими, коли доводилось священикам та 
братам спати в холодній захристії. Додавали 
сили, як завжди, молитва і Божа опіка. Як і те, 
що ми тут, на чужині, живемо як одна сім’я. 
Об’єднують і прощі, які ми організовували, як 
тоді, так і зараз, не тільки святими місцями 
Литви, для прикладу, на Гору хрестів, місце 
всесвітнього паломництва, що поблизу міс-
та Шяуляй. Саме там у ювілейному, 2000-му 
році, ми встановили і свій хрест з написом від 
української громади. Побували на прощах у 
Люрді та відомих відпустових місцях України.

Останні роки є свідченням того, що Литовська 
держава пішла нам назустріч, навіть у політично-
му аспекті. Певно і тому, що церква Пресвятої 
Трійці, пов’язана з іменем Костянтина Острозь-
кого, відзначила у минулому році 500-річчя з часу 
початку будівництва, а це – спільна українсько-
литовська історія. Литва також прагне залишити 
свій слід у цьому напрямку.

– Попрошу поділитись своїми міркуван-
нями з приводу власного бачення: на-
скільки змінився вираз людської віри з да-
леких 90-х років у співвідношенні до часу 
теперішнього. Ваші думки щодо того, 
яким має бути священнослужитель, щоб 
відповідати потребам вірних?
– У вірі час не має жодного значення. Усе за-

лежить від особи. У дев’яності роки минулого 
століття ми мали час зовнішнього піднесення, 
так було і за років життя Ісуса Христа. А на 
сьогодні з нами залишились ті, які закріпили 
свою віру глибоко у серці, а не ті, котрі шука-
ли великих видовищ. Ті, які живуть з Богом 
повсякчасно.

Стосовно особи священнослужителя, то, 
вважаю, що віряни завжди потребували про-
стоти у спілкуванні та відношення до кожно-
го, зокрема, як до собі рівного. І ще важливо: 
можна проповідувати гарними словами, але 
ніколи не забуваймо про вчинки, спроможні 
ствердити значно більше. Не забуваймо най-
головнішого для кожного священика – шу-
кання волі Божої, виконання того, на що ми 
присягали. Все інше додасться, за умови, що 
Бог завжди буде на першому місці.

– На завершення нашої розмови хотілося 
б почути і слова, що, можливо, стали для 
Вас визначальними, або якими керуєтесь 
у цьому житті?
– Щоб подякувати Богу за ту ласку і лю-

бов, яку він виявляє до мене, на образку з 
нагоди десятиліття мого священства, взяв 
цитату зі Святого Писання: «Не ви Мене ви-
брали, а Я вас вибрав». Бо я нічим не можу 
похвалитись, хіба своїми немочами, як гово-
рив Святий апостол Павло. Тому і взяв його 
ім’я за своє священиче. Минули десятиліття, 
а я й зараз, спостерігаючи наскільки наба-
гато кращих від мене людей є у світі цьому, 
дивуюсь, чому обрано мене?.. І намагаюсь, 
виправдати Його довіру, хоч, можливо, і не 
завжди виходить. 
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Ось наша історія. 
Як звичайна молода сім’я ми чекали на дар 

батьківства. Рік не получалось… «Не біда, ще 
будуть» – казали ми. Завагітніли …. вики-
день, через півроку ще один. Почались без-
кінечні обстеження, але причини виявити не 
вдавалось. Через рік знову наступила бажана 
вагітність. Все як завжди… лікарня з перших 
днів, медикаменти… і знову втрата. Куди ми 
тільки не звертались, консультувались у ба-
гатьох львівських світил… гінекологів, гене-
тиків, імунологів, ендокринологів, урологів. 
Висновок «У вас все гаразд, дітки будуть!». 
Та марно – чотири наступних роки нам не 
вдавалось завагітніти. За цей час ми зрозу-
міли, що один Бог нам зможе допомогти… 
молились, їздили по святих місцях, відвід-
ували прощі, спілкувались з монахами, які 
нам допомагали духовно. І сталося чудо… 
Бог вислухав нас – ми завагітніли. На цей раз 
вирішили обійтись без підтримуючої тера-
пії. Все проходило важко, я постійно лежала 
вдома, молилась і вірила в чудо. В день моїх 
іменин на 12 тиждень вагітності ми зробили 
вперше ультразвукову діагностику, і як грім 
серед ясного неба прозвучали слова лікаря: 
«Міхурцевий занесок, терміново в лікарню 
на вишкрібання! На місці плідного яйця 
бульбашки, які якщо вчасно не забрати пус-
кають в матку метастази». При таких подіях 
направляють в Онкоцентр, диспансерне спо-
стереження протягом 2 років. Частота таких 
вагітностей 1:1200 – 1:1500, на жаль ми потра-
пили в цей процент. Прооперували, все вида-
лили. У нас був хороший лікар, який на свій 
ризик вирішив моніторити показники про-
тягом року. Дякувати Богу все обійшлось. 

За цей час – час чекання, я переосмислила 
все своє життя, яке поділилось на «до» і «піс-
ля». Всі ці роки постійно запитувала себе: 

«Чому я? За що?» Мабуть моєї віри було мало. 
Я не до кінця покладалась на Бога, шукаючи 
підтримки і допомоги в людей. І аж тепер я 
зрозуміла, що «Так хоче Бог!» У житті не все 
так просто, у кожного своє випробування і 
свій шлях до Бога. 

Після цього я почала ще ревніше моли-
тись до Бога Отця, Сина і Святого Духа…. 
ясно розуміючи, що вони одне ціле, і що 
через руки Пресвятої Богородиці я зможу 
відчути на собі Божу ласку. Я віддала все 
в Божі руки, реалізовувала свою любов до 
діток тим, що перераховувала кошти на лі-
кування і різні потреби в дитбудинок, не 
наважувалась йти, хоча задумувалась про 
всиновлення. Чоловік до такого кроку не 

шЛЯх до гоСпода Через ВипроБУВаннЯ
Христос посеред нас! Це істина! Господь завжди поруч, тільки треба пустити Його у своє серце, 
довіритись і сказати: «Боже, нехай буде Твоя свята воля!»
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був готовим, казав: «Давай почекаємо до 30 
років, а там час покаже». 

Після реколекцій для подружніх пар, у 
яких немає діток «Надія безнадійдних» до 
святого Герарда в монастирі, де ми прожива-
ли 3 дні, зрозуміли, що ми повноцінна сім’я, 
не зважаючи на те, що у нас немає дітей. Ми 
ще двічі наближались до мрії, але наші ан-
гелики летіли від нас. І завжди була така за-
кономірність, що вони вибирали найсвітліші 
дні для цього. Важко було, але ми йшли не 
озираючись і дякуючи Господу за те, що ма-
ємо. А мали ми багато – один одного і Бога в 
серці. 

На своє 30-ліття, після того як задула свіч-
ки, гірко заплакала при всіх, допустила сла-
бинку. Через деякий час організовувалась 
піша проща Стрий-Гошів. Там на Святій горі 
я посвятила своє лоно Пресвятій Діві Марії, 
пообіцявши молитись дев’ятницю до Гошів-
ської Богородиці в наміренні виносити і на-
родити здорову дитинку. 

На наступний місяць після Сповіді і Свя-
того Причастя, яке я практикувала в першу 
п’ятницю місяця, мені в голові чітко пролу-
нало «Ти вагітна! Ти вагітна!» Я усміхнулась з 
думкою «Та ну! Не може бути… то видумки». 
Остання вагітність закінчилась невдачею 
5 місяців, тому на саме Різдво... всю ніч чоло-
вік колов кровоспинні уколи, рятував наше 
сонечко. На жаль, дитинка не втрималась, на 
2-й день Різдва я тримала на долоні малень-
кий ембріончик і ридала (в голові дежавю, то 
вже 2 вагітність, яка обірвалась в той день). 
Уявіть моє здивування, коли через декілька 
днів підтвердилось, що я знову вагітна! З Бо-
жою допомогою в цей же час було випадково 
виявлено причину шести невдалих вагітнос-
тей. це все вирішувалось медикаментозно, 
потрібно було колоти розріджуючі уколи в 
живіт протягом усієї вагітності для того, щоб 
дитинці поступав кисень і вона могла розви-
ватись. Вагітність протікала важко, але ми ві-
рили в чудо і покладались на Божу волю. 

В лютому закінчилась дев’ятниця до Го-
шівської Богородиці і разом з тим прийшов 
новий етап в нашому житті – появився на 
світ наш дорогий синочок. 

 Сьогодні ми дякуємо Всевишньому і на-
шій Небесній Матінці за даровану нам ласку 
батьківства, за те, що на нашому шляху тра-
пились хороші люди, лікарі, які допомогли 
виносити і народити здорову дитинку. Ми 
дякуємо нашим рідним, друзям і знайомим 
за теплу підтримку й щиру молитву!

В рік Божого Милосердя просимо у Гос-
пода про ласку Батьківства для сестри Ми-
рослави і усіх, хто мріє тримати на руках 
бажаного синочка чи донечку! Просимо у 
Бога любові один до одного, щоб ніхто не по-
чувався зраненим і покинутим… особливо 
за маленьких діточок-сиріт! Просимо у Бога 
про мир в Україні та всьому світі! 

Хочемо побажати усім віри, надії, любові і 
сміливості сказати Богові «Так!»

P.S. Богданчик ніжно спить, а його ласкавим 
поглядом береже Гошівська Божа Матір з ікони, 
яка освячує нашу кімнату ось уже 10 рік… 

З повагою, 
Сергій та Оксана
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Світлана ЛИХИТЧЕНКО, 
вчитель укр. мови, с. Кримське, Луганська обл.

Глава 2
Козаки йдуть
Дорога до села в’ється узгір’ями між велет-

нів-кленів, що величаво стоять, немов суворі 
охоронці, на узбіччі. Вона то різко падає униз 
і проходить між обробленими полями, то 
пробігає біля ставків, то несміливо підійма-
ється вгору, наче протягує до неба свої руки, 
хоче дістатися, доторкнутися до нього. Інко-
ли здається, що ти не машиною їдеш, а сидиш 
у літаку і зараз він відірветься від самого ви-
сокого пагорба, змахне своїми крилами і по-
летить легко і плавно, наче величезний птах 
над вулицями-стрічками, що тягнуться по-
над річкою, над рівненькими посадками, над 
обробленими і обсадженими полями.

Село розташоване у лощині. Мабуть тому 
у давнину його називали Кримська Яма. Коли 
дивишся згори, вимальовується красива па-
норама: всього кілька рівненьких вулиць 
потопають у зелені, а навкруги – величавий 
ліс, як могутній охоронець суворо дивиться 
сторонами, окутує його своїми пухнастими 
вітами, наче хоче обійняти, захистити від чо-
гось неочікуваного, страшного; хоче заспоко-
їти, обігріти, застерегти…

І саме цією дорогою приїхали козаки. Спо-
чатку їх було небагато – всього кілька машин. 
Вони в’їхали в село неочікувано на легкових 
автомобілях з якимись незнайомими прапо-
рами, проїхали центральною вулицею, роз-
ташували над сільською радою свій прапор 
і зникли.

А через кілька днів ми побачили багато 
різноманітних машин і автобусів з укра-
їнськими прапорами та людьми у воєнній 
формі.

Над сільською радою знову майорів укра-
їнський прапор. Але він розвивався недовго.

Величальна зустріч козаків
Незабаром з’явились козаки. Деякі люди 

вийшли зустрічати їх з хлібом-сіллю. Вони 
годували їх у кафе, розташували по домівках.

Ми ніколи не бачили зброї, тому дивилися 
на незнайомців з острахом і підозрою. Зда-
ється, нічого страшного вони не робили. За-
везли їжу у школу і дитячий садок, посадили 
у сільраді свою людину з охоронцем, «почали 
працювати». В першу чергу зробили комен-
дантську годину (це коли не можна у вечері 
виходити на вулицю). Потім почали лаго-
дити блокпости: копати окопи, укріпляти їх 
мішками з піском і бетонними плитами.

Часто ми бачили їх нетверезими, тому по-
боювались і намагалися не попадатися на очі.

Перший раз віч-на-віч я зустрілася з коза-
ками, коли ми з дідусем йшли з городу. ця 
зустріч відбулася не очікувано і так сталося, 
що вони йшли за нами і поступово обігнали. 
Я не пам’ятаю як дісталася додому. Ноги, наче 
закам’яніли і ледь-ледь ступали. Думала, що 
від остраху серце вискочить і розірветься.

«Більше на город не підемо, – сказав дід. – І 
ти сиди вдома, не вештайся селом, від гріха 
подалі». Таким сумним його я ще ніколи не 
бачила.

А життя продовжувалося. Хтось радів, 
спокійно спілкувався з незнайомцями, хтось 
з острахом проходив поруч, обережно по-
глядаючи на «гостей», дехто відсиджувався 
дома.

Сільська рада запрацювала. Стали прово-
дитися збори, наради; діти почали відвідува-
ти дитячий садок і школу.

Одного разу чужинці прийшли у школу 
на уроки. Вони обійшли всі класи, уважно 

нотатки із зони ато (опоВіданнЯ)
(продовження)
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обдивилися і наказали прибрати всю україн-
ську символіку. 

Смуток промайнув у повітрі…
Атмосфера розпалюється. Все частіше і 

частіше доносились страшні звуки. Десь роз-
ривалися снаряди.

Якось вночі сталося щось незвичайне. 
Гриміло так, ніби небо розвалюється навпіл. 
Ми підійшли до вікна і побачили, що десь да-
леко обрій спалахує червоними з відтінками 
рожевого кольорами. Усі люди дивились у ві-
кна і думали, що це якесь природне явище, 
але ми помилились. це були перші постріли 
війни.

Відтоді все частіше чулися постріли. Ін-
коли снаряди падали поруч з домами, роз-
ривалися в городах. Ми вже не розуміли де 
стріляють, хто стріляє. Люди поступово по-
чинали облаштовувати підвали і, коли це 
необхідно, ховатися там. Але це був лише по-
чаток, страхіття було попереду.

Глава 3
Перші ластівки надії
Зранку небо було тихе, спокійне. Білі 

хмаринки, схожі на загадкових тварин, за-
гравали із сонячними промінчиками, а ті 
на вдячність їм за увагу, весело виблиску-
вали, відсвічуючи їх різними ніжними від-
тінками кольорів від біло- блакитного до 
бузкового.

Задзвонив телефон. це тьотя Марина, що 
мешкає в кінці села, подруга мами:

–  З’явились танки. Багато. Їдуть до вас.
–  Чиї вони?
–  Українські.
–  Звідки знаєш?
–  Вони з прапорами.
І в цей час ми побачили, як козаки зі збро-

єю у руках невеличкими групами, пригина-
ючись, городами бігли до лісу. Вони не від-
стрілювалися, не виказували себе. Старалися 
вислизнути живими.

Дорогою, біля нашої хати, йшла воєнна 
техніка. На машинах, танках майоріли укра-
їнські прапори. Солдати привітно нам посмі-
халися, махали руками, привіталися.

Ми не знали, як себе поводити. З одного 
боку на душі було легше, що прийшли захис-
ники, а з іншого було трохи моторошно, по 
тілу бігали мурашки, тому що такої кількості 
воєнної техніки ми ще не бачили ніколи. Ве-
ликі, страшні, невидані досі машини заполо-
нили все село. Вони їхали вулицею, підійма-
ючи величезні клуби пилу і гурчали так, що 
шибки у вікнах дрижали.

–  Наші їдуть, –  сказав дід. – Тепер буде 
все добре.

–  А як це добре?
–  це значить, онучко, скоро все закінчить-

ся і заживемо ми спокійно і щасливо.
Але дід мій дуже помилявся. Війна тільки 

розпочалася. 
Далі буде...
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

ці події відбувались в тридцять третьому 
році в одному із сіл Поділля. Сільські акти-
вісти-комсомольці, ідучи полем, спіймали, 
як вони говорили «на гарячому» жінку, що 
збирала колоски пшениці. Тільки вчора їм 
видали шкіряні куртки і тепер вони хотіли 
вислужитися перед своїм сільським та район-
ним начальством. Добряче випивши горілки 
під час сніданку, вони лаючись, тягнули цю 
жінку до сільської ради села. Один тримав її 
міцно за рукав, щоб не втекла, другий йшов за 
нею з мішечком колосків і тримав за сорочку, 
а третій йшов з боку й з криком вказував куди 
їм йти. Нещасна Ольга серед трьох активістів, 
опустивши очі, благала: 

– Відпустіть мене! Що, хочете посадити в 
тюрму? Та у мене троє голодних малих дітей. 
Не для себе я ці колосочки збирала, прошу 
вас… 

– Ах ти… – обізвавши її нецензурною лай-
кою по-московськи, – слюньки пускаєш. На 
суді розкажеш…

В центрі села, де ще недавно стояла церква, 
стояв голова колгоспу, голова сільради, секре-
тар його, районний партійний секретар і сіль-
ські вчителі. Вони тільки що закінчили нараду у 
сільраді, де вирішували питання колективізації 
і боротьби з крадіями на селі. А тут саме ведуть 
жительку села з колосками й все, що говорилось 
на нараді, тепер є справжнім виявом. Тоді актив 
діє і вже є перші наслідки дії влади на селі. 

Голова добре знав цю жінку і хотів якось її 
захистити. Він дивився своїм поглядом, не-
мов би хотів спитати?

– Як ти попала у їхні руки? Що тепер?
Та Ольга випередила його і просила на-

чальства:
 – Дуже прошу вас, не віддавайте мене під 

суд, ради Бога, ради Ісуса Христа, пожалійте 
моїх діток, благаю вас!

Голова опустив голову, всі мовчали, вчи-
тель відійшовши став з боку, лишень усміха-
лися задоволені своєю жертвою п’яні акти-
вісти і тільки партійний секретар у шкірянці 
з твердим окам’янілим серцем та пістолетом 
на ремені з боку, випередив всіх на весь голос 
перед усіма заверещав: 

– Ще й Бога згадуєш, сволото? То тебе так у 
церкві навчили красти народне колгоспне до-

піСЛЯ ЖниВ…
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бро? Негайно зробити обшук її хати. А за по-
рушення закону вас судитиме народний суд.

Голова колгоспу добре розуміючи, що від-
бувається і намагався щось сказати на захист 
нещасної Ольги, але не міг йти всупереч ра-
йонному партійному секретарю, від якого за-
лежало життя кожного не тільки у селі, але 
навіть у всьому районі.

Через півгодини повернулися від дому 
Ольги активісти з міліціонером, несучи ще 
один мішечок зерна пшениці, яке знайшли на 
печі, що сушилося. Тут же перед сільрадою 
в присутності сільських активістів зважили 
колоски і цей мішечок зерна.

– Молодцы, ребята, – хвалив їх секре-
тар, – так и надо работать. Сегодня и завтра 
обыскать все дворы, на месте составлять акты 
и никакой пощады, выполняйте приказ…

 А тоді звернувся до нещасної жінки, кажу-
чи:

 – Посмотри своими глазками, что опять не 
виновна?

Не зважаючи на благання, її замкнули, ні-
чого не кажучи, у сільраді на цілу ніч в окре-
му кімнату як злочинницю. Для неї ця ніч 
була дуже тривожною. Які тільки думки не 
приходили в її голову. Не могла ні на хвилин-
ку заснути, просячи Бога вголос: 

– Господи, зі мною вже нехай, що хочуть, те 
і роблять, лиш би дітки мої вижили. Порятуй 
їх, милосердний Боже!

І тут же почала відмовляти щоденні молит-
ви: «Отче наш…» і «Богородице Діво». Мо-
литва якось не складалася у неї, кажучи сама 
до себе удосвіта: 

– Хоч би скоріше цей день почався, може 
помилують і відпустять. І треба мені було 
цього? Такий сором, ніколи нічого не крала, 
а тут …

На дворі стало світати. Що принесе для неї 
новий день після такої тривожної ночі? – роз-
думувала Ольга. 

Не минуло і дві години, як з району прибу-
ла вантажівкою буксирна бригада, щоб про-

вести повний обшук прихованих продуктів у 
жителів села.

Перед всіма вивели Ольгу з ізоляційної 
кімнати сільської ради й похвалили активіс-
тів, які спіймали її з колосками і тут же ви-
рішили відправити її у район, віддавши під 
арешт міліції.

Не допоміг плач її дітей, які прибігли з 
дому, благання сусідів і родичів, ні просьби 
стареньких бабусь. Людей заспокоювали мі-
ліціонери:

 – Нічого страшного, у районі розберуть-
ся і справедливий народний суд прийме своє 
рішення і відпустить її, – говорив міліціонер, 
який пішки провадив до району заарештова-
ну Ольгу, не давши її навіть попрощатись з 
дітьми, які дивились своїми невинними оче-
нятами, як знущаються над їхньою матір’ю.

А люди між собою говорили: 
– Якби Ольгу не впіймали і не знайшли у 

неї вдома на печі зерна, то б і обшуку не ро-
били у нас. У всьому вона винна, коли вже 
вкрала, то нехай би заховала. А тепер все село 
відповідатиме і ще невідомо що буде. Лихо та 
тільки, що подіємо? 

цю розмову прийшлось слухати дітям 
Ольги і вони це запам’ятали на все життя, що 
у всьому винна їхня мати.

На третій день у районі відбувся суд і Оль-
гу засудили на цілий рік тюрми, незважаючи, 
що вдома залишилось троє дітей. Як не ста-
ралась, вона ніяк не могла виправдатись. До-
казом були колоски і мішечок, який знайшли 
у неї на печі в хаті.

В ці часи все робилось за вказівками Ста-
ліна. Колективізацію він приказав провести 
у найкоротші терміни, а для того посилає на 
села своїх надійних опричників двадцяти 
п’яти тисячників. У село Громівка був на-
правлений Григорій Якович Блюмкін, який 
походив з євреїв. Як голова колгоспу, він по-
винен виконувати всі вказівки влади.

Вже на другий, коли секретар райкому 
привів у село комсомольців-активістів, які 
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повинні все дочиста у людей забрати, голова 
немовби розгубився. З одної сторони шко-
да людей, а з другої сторони наказ, адже ж 
для цього він і приїхав сюди. А тут випадок 
з Ольгою і суд над нею, перелякані жителі 
села, а комсомольці готові перетрясти усі 
обійстя у селі, тільки чекають команди. Як 
діяти?

Перед обідом приїхав сам секретар райко-
му набундючений і злий, тут же збирає весь 
актив села, наказує: 

– Григорій Якович, ви тут залишається 
старшим на чолі команди і будете проводи-
ти обшуки у селі. Мені ніколи, бо я їду в інше 
село. Все до зернятка забирати у людей і нічо-
го не залишати, а конфісковане зерно й інші 
продукти звозити до магазину і відправляти 
у район. За невиконання наказу будемо стро-
го карати винних. Понятно!...

Після деякої мовчанки, запитав:
– Вопросы?
Всі мовчали, це означало, що все зрозумі-

ло. Секретар сів на бричку і останнім словом 
було:

– Работать… чем быстрей, тем лучше…
Часу не залишалось для активістів і селом 

вже йшла на чолі з Григорієм Яковичем вата-
га комсомольців з міліціонерами. З жителями 
села він був вже добре знайомий, та на жаль, 
хоч до них відносився з розумінням і старав-
ся де в чому їм допомогти, але зарадити лихо-
ві не мав можливості й водив їх з хати до хати, 
знаючи, що за ним також слідкували.

 Минули тільки-що жнива і в кожного за-
лишалось після жнив щось із зерна. В цей час 
по всіх селах проводили обшуки і шукали 
приховане зерно. Із хати – в хату заходили ак-
тивісти і забирали згідно вказівки влади все 
дочиста у людей, перевиконуючи свої плани.

В селі Громівка в першу чергу перевіри-
ли і перетрусили садиби у сусідів Ольги, що 
примикали до її обійстя. Зайшовши до хати 
Ольги, голова побачив невідрадну картину. В 
хаті було все порозкидано, а біля печі в кути-

ку сиділи перелякані дві дівчинки і хлопчик, 
плачучи обтирали сльози. Марні бліді облич-
чя вказували, що вони голодні. Не знаючи, 
що сказати дітям, голова підійшов до дітей, 
тихенько заспокоював: 

– Ваша мама скоро повернеться, тільки не 
плачте, – потішав їх, а у самого жаль пере-
вершив його черствість, і він вийшов швидко 
з хати, де на нього чекали активісти. Перед 
ними він ледве себе не видав, лагідно запитав:

– У кого є цигарки?
Йому подали сигарети. Закуривши, він за-

спокоївся і вирішив якось допомогти своїм 
людям наскільки це можливо. Діти, яких оси-
ротили активісти, на нього так вплинули, що 
він їх запам’ятав на довго і діяв так, як підка-
зувало йому серце.

Люди дізналися, що ходять і шукають за 
зерном, ховали його, де тільки могли, та були 
промахи і тут. Голова не спішився і тим самим 
давав можливість людям дещо приховати.

Ватага шукачів від Ольги прийшла до су-
сідської хати, яка була зачинена на замок. Ак-
тивісти почали стукати і ламати двері. Ганна, 
побачивши їх на подвір’ї, захекана прибігла 
на подвір’я, обізвалась з докором:

– Чого ламаєте двері, та я у сусідки була, 
хотіла позичити солі.

Відкривши хату, вона стала біля порога, 
завмерши дивилась на Матір Божу. На стіні 
висів образ, а під ним стояла величезна старо-
винна скриня. Тут все вирішували секунди і 
Марія у думці благала Пречистої. І в цю мить, 
коли активісти входили у хату голова відкрив 
скриню і тут же її закрив. Ставши посередині 
хати, він подивився на Ганну. Вона то біліла, 
то червоніла від жаху.

Він її заспокоїв своїм поглядом. Біля неї 
стояли внуки і він запитав:

– Де дочка і зять?
– Працюють на полі, – відповідала Ганна.
В цей час активісти заглядали у кожний 

куточок, перевертали постіль на ліжку і на 
піч залазили і навіть колиску перевернули. 
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– Нічого тут немає, – говорив упевнено го-
лова, даючи команду виходити всім з хати.

Ганні не вірилось, що так міг поступити 
Блюмкін, якого презирливо обзивали жидом у 
селі. Вона хотіла вклонитися йому до ніг і подя-
кувати, але ситуація не дозволяла. А коли вже 
всі вибралися з хати, Ганна впала перед образом 
Матері Божої і в сльозах дякувала за Її поряту-
нок. Дивним було те, що ніхто на цей час, коли 
голова відкривав скриню, ніхто з активістів не 
підійшов вперед. Чи це не чудо? Завдяки цьому 
вижила Ганна, її діти і внуки, та ще допомагала 
тим, хто був на грані голоду і смерті у селі.

Від Ганни Рогач вся команда пішла до Ма-
рії Тарновець.

Марія здавалось зробила все якнайкраще. 
Розсипала зерно в пляшки і закопала на грядці 
біля хати, а частину винесла і сховала у бур’янах. 
Та від пильного ока ворога важко було щось схо-
вати. Григорій Якович замітив закопані пляш-
ки, але притоптав це місце. У хату зайшло аж де-
сять чоловік і два міліціонери. Перекинули все, 
що було у хаті, потім піднялися по драбині на 
горище, провіряли все у стайні, в клуні, штри-
кали по подвір’ю дротами. Скільки прийшлось 
пережити Марії, один Господь Бог знає.

Тільки, коли переходили до сусідки у 
бур’янах знайшли пляшки зі зерном. Коли 
принесли їх до Марії, вона тут же на відріз 
каже:

– Не мої вони і бур’яни не мої, нічого не 
знаю.

– Тож тоді чиї вони? – запитував міліціо-
нер.

Підійшов голова, дивився якось на роздра-
тованих активістів і запитав Марію:

– це твоє?  
– Ні, – відповідала перелякана жінка, при-

гортаючи свою донечку до грудей, яка своїми 
рученьками обняла маму за шию, і час від 
часу плачучи, схлипувала.

Зерно висипали у мішок, а пляшки поста-
вили біля мішка. Блюмкін дав команду йти до 
іншої хати, кажучи:

– Залиште Марію, я її знаю. 
Марія своїм поглядом подякувала голові і 

пішла до хати, щоб заспокоїтись. У хаті вона 
тихо молилася з дитиною Богові й дякувала 
Йому, адже ж випадок з Ольгою всіх пере-
лякав.

І тут назустріч активістам йшла бабуся 
Ярина з паличкою, налягаючи на праву ногу.

 – Что бабушка, зерно есть у тебя? – зухвало 
хотів налякати міліціонер бабусю, а вона: 

– І Бога не боїшся. Ой, синочку, не знаєш, 
що робиш, ой не знаєш, що тебе чекає. Остан-
нє у людей забираєте… Проклянуть вас люди, 
ой проклянуть...

– То, ты бабушка, против советской влас-
ти?

Бабуся замовкла на хвилину, а потім про-
мовила, виходячи із себе, твердим голосом: 

– Забираєте останнє, безсовісні, а що буде-
мо зимою їсти, хто привезе нам хліба? – ви-
крикувала їм бабуся.

Та активісти не стали з нею говорити, піш-
ли до хати, що немов ховалася у садочку. 

– Мовчи, стара, язик розв’язала, а то дітей 
і внуків арештуємо, – переступаючи перелаз, 
говорив один з активістів до бабусі, коли вона 
обернулася до них.

На зустріч їм вийшла жінка з дитиною і до 
них також старенька їхня бабуся підійшла. 

– Де хазяїн? 
– А що не знаєте, де? Працює вже другий 

тиждень на залізній дорозі, навіть вдома не 
ночує. 

– Зерно заховане є у вас? Признавайтеся, 
якщо знайдемо, тоді самі на себе жалійтеся 
тоді.

– Боже мій, та чого б ми мали хліб ховати, 
від кого? – а сама переживає.

У хату увійшов голова, за ним декілька ак-
тивістів. Незабаром вони вийшли з хати і не-
сли повні пригорщі зерна. 

– У хаті нічого немає, тільки оце зерно зна-
йшли на печі, – сушилося, зважте і запишіть в 
акт, – говорив старший активіст.
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Голова тут же пішов до криниці. Він йшов 
повільними кроками і притоптував зернини 
як встелили стежку до кринички, думаючи:

– Хоч би за собою слідів не залишали, от 
невдахи.

Завмерли мати і бабуся, коли голова по-
важно підходив до їхньої криниці, а в цей час 
активісти з криком перекидали все у стайні, в 
клуні і навколо хати. Голова подивився в кри-
ницю і побачив на глибині сміття, води в ній 
не було. А повертаючись до хати знову йшов 
повільною ходою притоптував зернини. А 
потім махнув рукою усій команді, щоб йшли 
до іншої хати.

Активісти перестали штрикати дротами 
городець і по команді пішли за головою на 
інше обійстя. 

цього дня багатьох людей захистив Блюм-
кін від повного грабежу, хоч люди належно 
оцінили його дії значно пізніше. Два дні ходи-
ли комсомольці з ним по хатах, забирали про-
дукти, які тільки бачили. Як тільки це йому 
вдавалося, він ставав на захист своїх селян. Та 
не всіх міг якось оберегти від повного грабежу, 
за те, мабуть, і не підвищували його на посаді.

Як почалася війна, Григорій Якович пішов 
на фронт, а повернувся до села аж після війни 
і голодомору сорок шостого року. У нього не 
було родичів і добрих приятелів, але у селі 
про нього пам’ятали і приносили йому щось з 
продуктів, чи необхідні речі до вжитку. Довго 
працював головою, а потім секретарем сіль-
ської ради. Розказували жителі села, що дуже 
не любив хабарництва, яке так вкоренилось у 
свідомості наших українців. З болем Григорій 
Якович переживав насильство влади, осо-
бливо над бідними колгоспниками і старався 
кожному допомогти.

У селі проживали католики і православні 
християни, але він усіх поважав і захищав, 
коли їх переслідували, особливо, учнів, вчи-
телів, а хто вірував в Бога, нікого не прини-
жував і сам себе вважав віруючим згідно єв-
рейських законів.

Коли до села приїхав для душпастирської 
праці о. Ян Сніжинський, то одна старенька 
бабуся говорила йому:

– Завдяки тому, що до нашого села прибув 
Блюмкін Григорій Якович, наше село не ви-
мерло від голодомору, як інші села на Поділлі. 
Я його знала особисто. Він завжди схвалював 
віру кожної окремої людини. Його нам до-
брий Бог послав, бо ми про це просили Його 
святого. З нами говорив завжди по-нашому. 
Хоч він був євреєм, але для нас став рідним 
Милосердним Самар’янином.

Помер Григорій Якович 1977 р. від інсуль-
ту, бо багато пережив у своєму житті. На його 
могилі немає хреста, але вона завжди при-
крашена квітами. Квіти кладуть не тільки ті, 
кому він врятував життя під час голодомору у 
тридцять третьому році, але і люди, які пова-
жають його доброту і милосердя із розповідей 
старших людей, які добре знали про нього. 

М. Бар, 1998 р. за матеріалами
«Парафіяльної газети» і розповідей

старожителів с. Снітків
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за ВСе тоБі Я дЯкУЮ!
 Найщиріша подяка від всієї родини 

Господу Богу, Пречистій Діві Марії, свято-
му апостолу Юді-Тадею, святим – Шарбелю, 
о. Піо, Антонію з Падуї, Папі Івану Павлу ІІ, 
блаженному священомученику Миколаю 
Чарнецькому, Слузі Божому Митрополи-
тові Андрею Шептицькому за врятування 
життя та виздоровлення чоловіка (батька і 
дідуся).

Чоловік моєї племінниці працював так-
систом. Одного дня після блювоти та пога-
ного самопочуття вирішив на пару хвилин 
заїхати додому. Тільки згодом всі усвідоми-
ли, яка це була велика Божа ласка, бо в тако-
му стані, що згодом наступив, міг зробити 
аварію, розбитися або в кращому разі зупи-
нити авто і там померти; бо хто б цікавився 
чого стоїть таксі – може чекає пасажира. 

Вдома погане самопочуття різко погір-
шилося, впав тиск, майже не було пульсу. 
Карета швидкої допомоги приїхала через 
10 хвилин, але понад годину всі заходи та 
ліки були безрезультатні. Не покращувався 
стан хворого і в реанімації лікарні. З під-
озрінням на інфаркт та інсульт майже вно-
чі хворого направили до Львова спеціально 
викликаною машиною із кардіологічного 
центру. Тільки згодом лікарі призналися, 
що не надіялися, щоб хворого довезли жи-
вим. В кардіологічному центрі підтвердже-
но діагноз інфаркт та інсульт. Оскільки на-
ростали симптоми паралічу лівої руки на 
просьбу родини капелан уділив святу Тай-
ну Єлеопомазання. Стан хворого не тільки 
покращився, але через тижні був виписа-
ний додому для продовження лікування. 
Нещодавно лікарі у Львові цікавились, чи 
живе ще той хворий. А він вже більше року 
почувається добре, неодноразові обстежен-
ня, аналізи, еКГ в межах вікових змін, за-
лишились майже непомітні дещо знижені 

функції лівої руки. Ходить за покупками, 
водить внука до школи.

Всіх, хто буде читати ці рядки я дуже 
прошу насамперед переконати себе, а також 
всіх своїх рідних і знайомих, щоб не бояли-
ся просити священика до хворих, особливо 
важких. Свята Тайна Єлеопомазання – Тай-
на для хворих, як вчить нас апостол Яків 
(Як 5: 14-16), а не тільки для вмираючих. Не 
нехтуйте рятуванням своїх рідних і близь-
ких. Чи ви справді вірите, що після смерті є 
життя вічне (не рік, не десять, а вічне жит-
тя) і ви позбавляєте близьких людей навіть 
шансу, щоб осягнути вічне щастя в небі, 
щоб душа відійшла, поєднана з Богом, в Бо-
жій ласці. Призадумайтесь!

Нехай буде щира подяка Богові за всі лас-
ки для родини.

Анна,
м. Дрогобич, Львівська обл.

 Висловлюю найщирішу подяку Госпо-
ду Богу і Пресвятій Діві Марії за зцілення 
моєї матері цюпки Ольги Василівни за по-
середництвом і заступництвом св. Шарбе-
ля (відмовивши дев’ятницю до святого, я 
отримала звістку, що маму перевели з ре-
анімаційного відділення і стан її здоров’я 
покращується).

Особливо хочу подякувати всім, хто в 
цей час молився в наміренні за одужан-
ня моєї мами: о. Матею ЧСВВ, о. Терентію 
Довганюку ЧСВВ, членам Апостольства 
Молитви, родичам, друзям та знайомим. І 
за кваліфіковану допомогу всім працівни-
кам і лікарям реанімаційного відділення 
ЖцРЛ – зав. від. – Гринчак Оксані Євге-
нівні. Також лікарям терапевтичного від-
ділення, зав. від. – Кудик Тетяні Валерівні.

Люба,
м. Жовква, Львівська обл.
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 Шановна редакціє часопису «Місіонар»!
Від щирого серця приношу подяку че-

рез журнал Господу Богу, Пречистій Діві 
Марії, а також апостолові Юді-Тадею! За 
вислухані просьби з роботою і притулком 
в Польщі. Все так сталося, як і я просила. 
Повірте, я тоді сяяла від радості. Також 
декілька днів тому вирішилася просьба з 
важливою для мене документацією (вирі-
шилося з точністю, як і я того просила).

Прошу Бога вибачення, що із великим 
запізненням написала.

Моліться щиро і всю надію покладіть 
на Ісуса і Його Матінку!

Моліться клячучи і бажано із запале-
ною свічкою (не шкодуйте тих декілька 
гривень).

Також намагайтеся протягом дня дума-
ти про Ісуса, розмовляти з Ним.

Скоротити до найменшого пус-
ті розмови, користування телефоном і 
комп’ютером. Також не забувайте дякува-
ти Ісусу за добре і за погане. Якщо погане, 
то воно завжди обернеться корисною на-
укою для Вас.

Також хочу порадити, придбайте книж-
ку «Перлини східних отців» – (О. Юлій Ка-
трій) і Ваші погляди на життя обов’язково 
зміняться на краще!

Моліться і вдень і вночі, кайтеся в своїх 
гріхах!

З глибокою повагою
Марія,

м. Львів

Я, Володимир Бехта, живу в с. Княжий 
Міст, Мостиського р-н. В своїй молодос-
ті я майже щоденно молився до св. Отця 
Миколая.

Мав відповідну молитву переписану із 
якоїсь книжечки. Потім трохи призабув 
молитися до цього святого.

Пізніше придбав невеличку іконку 
цього святого і продовжив молитися, але 
це тривало недовго.

Нарешті десь два роки тому заходжу 
на головному вокзалі в маршрутку, зда-
ється це була маршрутка Львів-Санники. 
Всі місця вже були зайняті окрім одного, 
яке знаходилося за кабіною водія.

На стінці кабіни побачив велику ікону 
св. Миколая, внизу календар на цілий рік 
і молитва, яку колись щоденно відмов-
ляв.

ця ікона-календар була настільки гар-
ною, що я не міг відвести очей від неї. 
Святий Миколай весь у золоті, і його 
було зображено в досить молодому віці. 

СВІДЧеННЯ
Я дав собі слово, що віднайду вдома цю 

молитву і буду щоденно її відмовляти.
Знайшов я цю молитву і почав щоден-

но молитися десь так із два тижні.
Живу сам, бо дружина відійшла у ві-

чність, а діти в різних місцях. Так я молив-
ся десь два тижні і одного вечора промо-
вив: Отче Миколаю, я молюся до тебе, але 
чи ти приймаєш мою молитву. Десь через 
два дні я вже над ранком пробудився, тай 
задрімав ще раз. Бачу, святий Миколай іде 
так ніби із гірки, а я йду до гори.

У правій руці тримає хрест, а в лівій 
свічку, на якій вогник гойдається.

Святий Миколай весь у золоті, це опи-
сати важко, молодий, дуже гарний, якого 
я не бачив на жодній іконі.

Напевно св. Миколай підтвердив, що 
приймає мої молитви.

Я дуже його люблю, і щоденно молюся 
до нього. Запрошую всіх до щирої мо-
литви, але до молитви, в якій уста і серце 
завжди будуть єдині.
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ВІДПОВІДІ НА КрОСВОрД «СВЯТий ПАПА», 
ОПУБЛІКОВАНий У ЧерВНІ 2016 рОКУ:

ГОРиЗОНТАЛьНО: 6.Голос. 7.«Марія». 8.Саверіо. 
9.Грузія. 10.Вчинок. 15.Явень. 16.Велич. 19.Чеснота. 
20.царство. 22.Розуміння. 23.Мир.
ВеРТиКАЛьНО: 1.Сонце. 2.Промінь. 3.Адамчик. 
4.Розум. 5.Пісня. 11.«Йов». 12.Дощ. 13.Белей. 
14.Слово.17.Поліглот.18.Враження.21.Паломник.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 1. А … не вернеться, не 
вернеться вона! 8. Певна послідов-
ність, черговість чого-небудь. 
10.  Від діда-прадіда твого зорею 
буде повік священне вкраїн-
ськеє  … . 11. Автор слів та 
музики «Боже, Укра-
їну збережи» – … 
Петриненко. 12. По-
різала …, ой, болить. 
13. Я дістану серце 
Твоє гаряче, запалю 
я свічку на … . Хай 
вона горить, Небесний 
Творче, це Тобі, Ісусе, 
серця мого дар (пісня о. 
Валерія Сиротюка «Крок 
за кроком»). 14.  Одна … за 
вікном, одна родина за столом. 
21. Я твій … здалека почую. 
24. Умовна горизонтальна лінія, або 
площина, що служить межею висоти. 
25. Місто у Франції на р. Луара, де знаходиться 
музей Жанни д’Арк. 26. Те, що є платою за працю. 
27.  Установа або товариство, що займається організацією кон-
цертів і пропагандою музичного мистецтва. 29. Поле, на якому 
зібрані хлібні рослини й залишилися лише зрізані біля кореня їх 
стебла. 30. Автор пісні «Моя Україна» – Ігор … . 31. Я … Твоя, 
Господи, бережи мене, бережи, я дитина Твоя, Господи, поможи 
мені поможи. 36. Це моя земля, це моя …, тут моя сім’я, тут моя 
родина. 39. Ще нам, … молодії, усміхнеться доля. 40.  Змаган-
ня, яке дає змогу виявити найбільш гідних із його учасників. 
41. Тільки … нам поверне знов нашу юність і любов. 42. Україно, 
Україно, після далечі доріг вірне … твого сина я кладу тобі до 
ніг. 43.  «Живе і житиме Христове діло: Святий престол, кивот, 
пречисте Тіло» – назва вірша о. Василя Мендруня, ЧСВВ. 44. Уля-
на … – автор вірша «На Україні скрізь сьогодні свято».

ВЕРТИКАЛЬНО: 2. Той, хто вирощує 
льон. 3. Ми повинні перелити всю 

любов у живу … (вислів Ма-
тері Терези). 4. Автор опери 

«Мойсей» (до приїзду Папи 
Івана Павла ІІ на Україну). 

5. А … жене отару 
плаєм, тьохнув пісню 
соловей за гаєм. 6. Я 
на світі прожив, наче 
… зорі на світанні. 
7. Слава Україні – Ге-
роям …! 9. Місто на 
І в а н о - Ф р а н к і в щ и н і , 
колишній центр Га-
лицько -Волинського 
князівства. 15. А пше-

ничне … перев’яже світ. 
16. Гірський масив у Східних 

Карпатах, в Україні. 17. Душа 
моя співає, мов … . А я просто 

українка, україночка. 18. Держава 
у Північній Європі. 19. Ансамбль із п’яти 

виконавців. 20. Свята … Ольга. 22. Мідний 
духовий музичний інструмент. 23. Поетеса Коломийщини … 
Стефурак. 28. Солістка музичного гурту «Соколи». 32. Рано-вве-
чір, в кожній хвилі, нас … всіх прийме. 33. Світлом науки і … 
нас, дітей, просвіти! 34. Синонім до слова задум. 35. Автор пісні 
«Заграйте дзвони» − … Йосиф Кишакевич. 37. Невеликий роз-
повідний художній твір про незвичайну життєву подію з неспо-
діваним фіналом. 38. Шотландський письменник, автор роману 
«Ключі від Царства Небесного».

ПрАВиЛьНІ ВІДПОВІДІ НА КрОСВОрД за  травень 2016 року надіслали:
БІБЛІОТЕКА, м. Великі Мости, Сокальський р-н, Львівська обл.
КОЗАК Ганна, м. Судова Вишня, Мостиський р-н, Львівська обл.

ПрАВиЛьНІ ВІДПОВІДІ НА КрОСВОрД за червень 2016 року надіслали:
БІБЛІОТЕКА, м. Великі Мости, Сокальський р-н, Львівська обл.

СТИРАНЕЦЬ Юлія, с. Роздолівка, Бахмутський р-н, Донецька обл.

ВІТАЄМО ПереМОжцІВ!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.08.2016  та отримайте  ПРИЗ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


