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Пам’ять Про  
Божу Присутність

Слава Ісусу Христу!
Найдорожчі читачі «Місіонаря», у нашому житті важливо 

пам’ятати про те, що Господь з нами, що Він милосердний і нас 
любить. Чи пасує нам казати: «Я забув про свою маму чи тата, я 
забув про того, хто врятував мені колись життя?» Про це ніхто 
не забуває. Так само не личить нам, дітям Божим, забувати про 
нашого Небесного Отця. Не так важливо, щоб ми пам’ятали про 
те, що Господь все бачить, за нами наглядає, і боялися Його, Його 
кари, суду. Радше слід берегти думку про те, що Господь близько 
нас, поряд з нами, коли ми безсилі, безпорадні, коли самотні, зра-
нені… І ми справді потребуємо Його ласки, особливо в найважчі 
хвилини. 

Той, хто приступає часто до святого Причастя, живе в тісній 
злуці з живим Богом. Євхаристійний Ісус приходить до люд-
ської душі, щоб бути її Світлом і Життям, Дорогою до спасіння. 
Не можна про це забувати. Що стається з людиною, яка з тих чи 
інших причин втрачає пам’ять і забуває, хто вона, куди йде, що 
робить. Трагедія!.. Ми потребуємо того, щоб Бог був з нами на 
небезпечній дорозі нашого духовного життя. Ми потребуємо 
Вчителя, який би порадив нам, як діяти; ми потребуємо Добро-
го Пастиря, який би захистив нас від хижих вовків; ми потре-
буємо Милосердного Самарянина, який би змастив наші болючі 
рани, яких завдала нам ворожа ненависть інших людей. І про це 
не можна забувати, про нашого любого Спасителя, який з нами 
«аж до кінця віку».

Пам’ять про Божу присутність в нашому щоденному житті є 
ознакою того, що наше серце переповнене вдячністю до Бога за 
всі Його безмежні ласки. А також це свідчить про те, що ми лю-
бимо свого Творця. Той, хто живе пам’яттю про Бога, Його незмі-
ренну любов, тому легше уникати гріха, той міцніший у випробу-
ваннях, у спокусах… Той у всьому бачить премудру божественну 
руку Божого Провидіння.

Живімо кожну хвилину свого життя пам’яттю про найдорож-
чу мить нашої злуки з Євхаристійним Ісусом у святому Причасті. 
Нехай ця пам’ять спонукає нас до витривалості в доброму, в лю-
бові до Бога, допомагає нам берегти своє серце від усякого зла, 
вчинити його чистим помешканням відвідчної Любові. 
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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 Вересень-жовтень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ВереСеНь
ЗАГАЛьНий: Щоб кожен докладався до 
загального добра й побудови суспільства, в 
центрі якого буде людська особа.
ЄВАНГеЛіЗАційНий: Щоб християни, при-
ймаючи Святі Тайни і роздумуючи над Святим 
Писанням, дедалі більше усвідомлювали свою 
євангелізаційну місію.
МіСцеВий: За українську молодь, яка боїть-
ся сімейних уз.
ПОКрОВиТеЛь: преп. Симеон Стовпник.

ЖОВТеНь
ЗАГАЛьНий: Щоб журналісти в своїй діяль-
ності завжди керувалися повагою до правди й 
справжніми етичними цінностями.
ЄВАНГеЛіЗАційНий: Щоб Світовий день 
місій оновив у всіх християнських спільнотах 
радість і відповідальність у звіщанні 
Євангелія.
МіСцеВий: За пошану до природи й помірко-
ваність в їжі й поведінці на святкових обідах.
ПОКрОВиТеЛь: ап. Тома.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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наміри аПостоЛьстВа моЛитВи на жовтень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

«Праця журналістів потребує студій, 
чутливості, досвіду, як і багато інших про-
фесій, але вимагає особливої уваги стосов-
но правди, добра й краси. І це нас особливо 
зближує, – бо церква існує для того, щоб 
переказувати саме це: втілену Істину, Добро 
й Красу. Всі ми покликані комунікувати не 
нас самих, а цю екзистенціальну тріаду, що 
узгоджує істину, добро й красу», – наголо-
шує Папа Франциск. Він звертається з про-
ханням до журналістів «спробувати повні-
ше зрозуміти справжню природу церкви, а 
також її мандрівний шлях у цьому світі, з її 
чеснотами та гріхами, дізнатися про духовні 
проблеми, які спрямовують її, та найщирі-
ше зрозуміти її», запевнюючи, що церква, зі 
свого боку, високо цінує «важливу роботу» 
журналістів. 

Також, під час цьогорічної поїздки на 
зустріч з молоддю, Папа закликав: «Не бій-
мося промовляти вголос правду: світ пере-
буває у стані війни, тому що він втратив 
мир». Сьогодні часто чуємо слово «невпев-

Загальний: Щоб журналісти у своїй діяльності завжди керувалися повагою до правди й 
справжніми етичними цінностями.

неність», брак безпеки, але справжнім сло-
вом, яке описує ситуацію є слово «війна». 
«Ми вже давно говоримо про те, що світ пе-
реживає поетапну війну. це є війна», – додає 
він, пояснюючи, що великі війни минулого 
тисячоріччя мали свої особливості та спосо-
би їх ведення, і те, що ми переживаємо сьо-
годні, це також своєрідна війна. «Той святий 
священик (якому терорист перерізав горло у 
Нормандії, в церкві), що помер саме в хви-
лину, коли підносив молитву за всю церкву, 
є один, але скільки християн, скільки неви-
нних людей, дітей гине… Наприклад, у Ні-
герії…» Святіший Отець також дає уточнен-
ня: «Коли я кажу про війну, то кажу про неї 
серйозно, але не про релігійну війну. Триває 
війна інтересів, війна за гроші, за природні 
ресурси, за панування над народами: у цьо-
му полягає війна. Хтось може подумати, що 
я говорю про релігійну війну. Зовсім ні. Усі 
релігії бажають миру. Війни бажають іншо-
го. Зрозуміло?» – риторично запитує Голова 
Католицької церкви.  

«Місіонери з власного досвіду знають, що 
Євангеліє прощення та милосердя здатне при-
нести радість і примирення, справедливість і 
мир», – наголошує Папа Франциск у послан-
ні з нагоди Всесвітнього місійного дня 2016, 
який відзначатиметься 23 жовтня на тему: 
«Місійна церква – свідок милосердя». 

За словами Глави Католицької церкви, 
Святий Рік Милосердя проливає особливе 
світло також і на Всесвітній місійний день, 
спонукаючи нас поглянути на місії серед 
тих, які ще не пізнали Христа, як на «ве-
лике діло як матеріального, так і духовно-
го милосердя». Адже відзначення цього 

Євангелізаційний: Щоб Світовий день місій оновив у всіх християнських спільнотах 
радість і відповідальність у звіщанні Євангелія.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За пошану до природи й поміркованість в їжі й поведінці на святкових обідах.

Унаслідок діяльності людини у природі 
відбувається багато змін. Серед них є такі 
шкідливі, що змушують людство заду-
муватися над тим, як їх не допустити або 
принаймні зменшити негативні наслідки. 
Шкідливі речовини, що з’являються у воді, 
ґрунті, повітрі внаслідок діяльності люди-
ни, потрапляють в організм рослин, тварин 
і людини. Якщо це трапляється часто та в 
надмірній для безпечного існування жи-
вих істот кількості, виникають екологічні 
проблеми. Серед екологічних проблем най-
більшими є: погіршення складу повітря і 
води, зменшення видів організмів на нашій 
планеті та їхньої чисельності, руйнування 

ґрунтів та збільшення вмісту в них шкід-
ливих речовин. Сьогодні в двигунах авто-
мобілів, літаків та інших видів транспорту 
згорає стільки палива, що про чистоту по-
вітря давно забуто. Так, після спалювання 
бензину, солярки, гасу, викидні гази міс-
тять речовини близько 300 найменувань. 
Серед них більшість є шкідливими для ор-
ганізмів. Склад води погіршується через те, 
що підприємства зливають у водойми нео-
чищену воду з високим вмістом отруйних 
для всього живого речовин. Забруднюють 
воду також мінеральні добрива й отрутохі-
мікати, що вимиваються з полів дощовими 
водами й повенями. Від цього вода стає ма-

дня – є заохоченням, зверненим до кожно-
го з нас, аби «виходити», як «учні-місіоне-
ри», щоб, використовуючи власні таланти 
й креативність, «нести всьому людському 
родові послання Божої ніжності та спів-
чуття».

«Милосердя викликає глибоку радість в 
серці Небесного Отця, коли зустрічає кожну 
людську істоту», – пише Папа, пригадуючи, 
що Святе Письмо представляє нам Бога, як 
доброзичливого, уважного та вірного, близь-
кого до того, хто в потребі. А саме слово, 
яким у Біблії окреслюється милосердя, поси-
лається на материнське лоно, тобто, на любов 
матері до своєї дитини, яку вона любитиме за 
будь-яких обставин. І це є «суттєвим аспек-
том» любові Бога до всіх Його дітей. Промо-
вистим знаком Божої материнської любові є 
значуща та постійно зростаюча жіноча при-
сутність у місійному світі, поряд з чоловічою. 
Жінки, мирянки і богопосвячені, а сьогодні 
також чимало родин, здійснюють своє місій-
не покликання в різноманітних формах, від 
звіщення Євангелія до харитативного слу-
жіння», – зауважує Глава Католицької церк-

ви, додаючи, що ця присутність допомагає 
краще зрозуміти проблеми людей та знайти 
до них відповідний, іноді, нечуваний досі 
підхід.

За словами Папи, церкву можна назвати 
«матір’ю» і для тих, які зможуть у майбут-
ньому приступати до віри в Христа. У цьо-
му контексті він висловлює побажання, щоб 
«святий Божий люд виконував материнське 
служіння милосердя, яке дуже допомагає на-
родам, які його ще не знають, зустрінути та 
полюбити Господа». «Віра, – пригадує він, – у 
дійсності, є Божим даром, а не плодом про-
зелітизму. Однак, вона зростає завдяки вірі й 
любові євангелізаторів, що є свідками Хрис-
та». «Кожен народ і культура мають право 
отримати послання спасіння, яке є Божим 
даром для всіх. І це стає ще необхіднішим, 
якщо візьмемо до уваги, скільки несправед-
ливості, війн, гуманітарних криз сьогодні 
очікують на подолання, – пише Святіший 
Отець. Місіонери з власного досвіду знають, 
що Євангеліє прощення та милосердя здатне 
принести радість і примирення, справедли-
вість і мир». 
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Покровитель: 

ап. тома
Апостол Тома ввійшов у свідомість 
християн як «Невіруючий», хоча у 
відсутності віри можна або всіх разом 
апостолів звинувачувати (сам ісус їм за це 
дорікав), або вже не чіплятися до нього 
з цим прізвиськом. радше його можна 
прозвати «Тома Принциповий». Слова Томи 
«не повірю, доки не побачу» цілком могли 
означати тугу за цим побаченням. Хочу 
повірити, побачивши, бо хочу побачити…

Самі апостоли називали його «Близню-
ком» – можливо, через його схожість із са-
мим Господом. Християни можуть називати 
його Близнюком, вбачаючи у своїй не раз не-
довірливій поведінці подібність до згаданої 
євангельської сцени. Втім, варто пам’ятати 
іншу фразу Томи, яка абсолютно не свідчить 
про його «невірність». Коли апостоли стали 
відговорювати Ісуса йти в Єрусалим, де Його 
ледь не забили камінням, саме св. Тома сказав: 
«Підемо й помремо разом з Ним».

Померти разом не вийшло, апостоли по 
воскресінні Христа розійшлися по світу про-
повідувати Євангеліє. Точних історичних 
даних замало, є лише кілька апокрифів – два 
«Євангелія від Томи», «Діяння Томи», «Смерть 
Томи», і на їхню достовірність покладатися 
складно; однак християни Індії цілком серйоз-

но вважають себе «дітьми Томи апостола». А 
коли португальці 1517 р. висадилися в Майла-
пурі, їм показали гріб св. Томи. 

Згідно з апокрифічним переказами, Тома 
став будівничим індійського короля, але гро-
ші, видані на побудову нового палацу, роздав 
біднякам, за що потрапив до в’язниці. Мав 
бути страчений, але після того, як король по 
смерті брата побачив у видінні місце на не-
бесах, вислужене для його брата жертовністю 
св. Томи, – був помилуваний. Святий апостол 
Тома є покровителем Індії та Португалії; по-
кровитель будівельників та архітекторів (за 
переказами, збудував сім перших в Індії хрис-
тиянських храмів).

лопридатною для споживання. І як наслі-
док, всього цього, таке і здоров’я маємо...

Ми, люди, живучи на землі, маємо від-
чувати відповідальність за Боже створін-
ня – природу. Якщо ми починаємо розумі-
ти, що весь космос є слідом Ісуса Христа, то 
ми починаємо розуміти, як необхідно пра-
вильно ставитись до всієї природи, включ-

но з проблематикою її захисту. У Христі, ми 
дивимось на все Боже створіння «розумом 
стимульованим любов’ю, зі смиренням та 
пошаною, що дозволяє діяти правильним 
чином» (Папа Бенедикт XVI). Наскільки ми 
слухаємо і любимо Христа, настільки по-
людськи, ми будемо ставитися і до людей, і 
до тварин, і до природи. 
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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 жовтень

Чи
СЛ

О

Де
Нь ПОКрОВиТеЛь ДНя НАМіреННя НА ДеНь

1 сб Преп. Євменія, єп. Гортинського за школярів і вчителів
2 нд Мучч. Трохима, Саватія і Дорімедонта за українську владу
3 пн Муч. Євстратія й ін.; мучч. Михаїла і Теодора Чернігів. за злагоду між невістками й свекрухами
4 вт Ап. Кондрата за покликання до чернечого стану
5 ср Свщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони за повагу до старших людей
6 чт Зачаття св. Йоана Христителя за хористів і дяків
7  пт Первомуч. Теклі, рівноап. за одержимих злим духом
8 сб Преп. Єфросинії за невинність нашої молоді
9 нд   Ап. Йоана Богослова за побожність української родини

10 пн Муч. Калістрата та ін.; преп. Ніла Криптофер. за спокій сумління і подолання спокус 
11 вт Іспов. Харитона; Вячеслава за знедолених
12 ср Преп. Киріяна, самітника за самотніх і покинутих
13 чт Свщмч. Григорія, єп. Великої Вірменії за сиріт 
14 пт  Покров Пресвятої Богородиці за покров Богородиці над узалежненими
15 сб Свщмч. Кипріяна; муч. Юстини; преп. Андрія за мир між державами
16 нд Свщмч. Діонісія Ареопатіга за кращу долю України
17 пн Свщмч. Єротея, єп. Атен.; преп. Франціска Асиж. за дітей з обмеженими можливостями
18 вт Муч. Харитини за полонених в зоні АТО
19 ср † Ап. Томи за хворих
20 чт Мучч. Сергія і Вакха за дружин військових
21 пт Преп. Пелагії за тих, хто чинить нам зло
22 сб † Ап. якова Алфеєвого за переслідуваних християн
23 нд Мучч. Євлампія та Євлампії, сестри його за ревнителів і ревнительок АМ
24 пн Ап. Филипа, дияк.; преп. Теофана, єп. Нікейського за пошану до батьків
25 вт Мучч. Прова, Тараха й Андроніка; преп. Косми за листонош
26 ср Мучч. Карпа, Папіли й Агатоніки за подолання корупції
27 чт Преп. Параскеви Терновської; мучч. Назарія й ін. за повагу чоловіків до жінок
28 пт Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна за тих, хто в депресії і безнадії
29 сб Муч. Лонгіна, сотника за християнське розуміння інтимних стосунків
30 нд Прор. Осії; препмуч. Андрія Крит. за медичних працівників

31 пн † Ап. і єванг. Луки за поширення АМ в нашому народі
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ДіЛа миЛосЕрДя: (ПроДоВжЕння) 

Уляна Стеців

«Серце чисте утвори в мені, Боже!» - мо-
литься Давид у псалмі. І ми, щодня промов-
ляючи ці слова, мали б подумати: і справді, 
Бог хоче бути царем нашого серця. 

Нам часом важко думати про речі невиди-
мі, земне нав’язує нам себе і хоче поглинути. 

Уляна Стеців

«Серце чисте утвори в мені, Боже!» – мо-
Роздумуючи про діло милосердя «Кривду 
терпеливо зносити», пригадується святий 
Іван Золотоустий. Не в той момент, коли він 
говорив вражаючі проповіді, писав Боже-
ственну Літургію, був єпископом Константи-
нограда. А на засланні, у важкій праці, коли 
він, вмираючи, виснажений сказав останні 
слова: «Слава Богові за все!» Яка це особлива 
чеснота – годитися з Божою волею, приймати 
усе з рук Небесного Отця!

Перечитуючи життя святих, можемо спо-
стерігати, як вони розвивалися, духовно 
зростали. Кожен праведник ішов «вузькою 
дорогою» праці і надії на Боже милосердя. 
Придивімося до новітніх мучеників нашої 
церкви, які залишили нам світлий приклад 
того, як потрібно «терпеливо зносити крив-
ду». Єпископи, священики, ченці, черниці, 
миряни свідомо ішли у тюрми, на заслання, а 
навіть і на смерть, будучи вірними Христові. 
Вони не нарікали, не проклинали, а молили-
ся за своїх кривдників. 

Добро і зло мають властивість поширюва-
тися. Коли нам зробили приємний сюрприз, 

Ми, немов євангельська Марта, клопочемось 
і побиваємось про багато. Але Господь хоче 
повернути нас на духовну хвилю, допускає 
хвороби, терпіння, негаразди, щоб ми віді-
рвалися від тимчасового і звернулися до ві-
чного.

Ми, уражені первородним гріхом, зранені 
і зранюємо інших. Грубе слово, підлий вчи-

ми передаємо радість далі, несемо її тим, 
кого зустрічаємо. Щось подібне відбуваєть-
ся зі злом. Але Христос каже: «Підстав другу 
щоку», тобто спини зло на собі, не передавай 
його далі. це важко, бо часом хочеться відім-
стити, хоча б маленьким словом, поглядом. 
Але Христос говорить: «Ні!» Він кличе нас до 
терпеливості, тому що у цьому полягає хрис-
тиянський подвиг – відмовитися від власно-
го егоїзму і повернути свої очі до Бога. 

Людина уражена первородним гріхом, 
вона потребує Божої ласки для того, щоб 
робити справжнє добро (не те, яке їй подо-
бається, а те, яке подобається Богові). Ча-
сом Господь допускає в житті людини різні 
проблеми, труднощі, хвороби, але це лише 
для того, щоб очистити нас від гордос-
ті, бруду, суєти. Вміймо подякувати за те, 
що маємо, навчімося говорити з Господом 
про все, що подобається і не подобається, 
що нас цікавить і ранить. А Він, як добрий 
друг, ніколи не відкине. Пам’ятаймо Хрис-
тові слова: «Прийдіть до Мене всі стомлені і 
обтяжені, і Я облегшу вас!» Він тримає обі-
йми відкритими, щоб пригорнути, підтри-
мати, обдарувати. 

оБразу сЕрця ПроЩати

КриВДу тЕрПЕЛиВо зносити
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Ірина ШТИКАЛО

Розкривши шафу панянки чи поважної 
леді, можна побачити багато одягу. Котрий 
до вподоби, той часто є вживаним, а інша 
частина речей просто займає місце в шафі.

В часи блаженної Марії Луїзи Маркерт 
була зовсім інша ситуація. Вона народилася 
23 вересня 1817 р. в побожній міщанській ро-
дині в м. Ниса (Польща). В родинному домі 
отримала добре виховання: навчилася любо-
ві до ближнього, вміння ділитися і допомага-
ти бідним та потребуючим.

Разом з рідною сестрою Матильдою та ще 
двома дівчатами дали постанову піклуватися 
про бідних. Ще додатково вони склали обі-
тницю Найсвятішому Серцю Христовому. 
Їхнє гасло було дуже простим: «Хочемо тільки 
чинити добро і любити всіх у Господі». Мот-
том були слова Ісуса: «Що ви зробили одному 
з найменших, ви Мені зробили». (Мт. 25 :40) 

Так повстало згромадження сестер Єлизаве-
ток, яке й до сьогодні несе до людей любов до 
ближнього, працюючи серед убогих, хворих, 
дітей та потребуючих.

Якось до сестри Марії Луїзи прийшла вбо-
га жінка, котра була боса, бо не мала за що 
купити взуття. Сестра, не роздумуючи, від-
дала їй свої мешти. Її ще називали Шльон-
ською самарянкою, тому що вона працювала 
серед убогих та доглядала хворих.

Досить часто у містах можемо зустріти 
великі жовті контейнери, в яких можна за-
лишити одяг, взуття, книги для потребую-
чих. Хто ділиться чимось, той отримує вдвічі 
більше. Добрі вчинки завжди подобаються 
Богові, а для потребуючих ми є тим рятівним 
човном.

Нехай добрий та милосердний Господь до-
поможе вам побачити потребуючих навколо 
себе та допомогти їм відчути любов до ближ-
нього. 

наГоГо зоДяГнути

нок, особливо від найрідніших, залишає у на-
шому серці глибокий слід. Бог прагне звіль-
нити нас від непотрібного вантажу образ і 
може очистити наше серце, якщо ми самі 
цього захочемо. 

Роздумуючи про діло милосердя «Обра-
зу з серця прощати», варто застановитися 
над кількома речами. Перше: надмірна об-
разливість і ранимість є ознакою гордині. 
Друге: наше серце – не смітник, в якому 
треба зберігати зло. Третє: ми самі не мо-
жемо очистити своє серце і потребуємо Бо-
жої ласки. 

Що ж означає – простити? Як виглядає 
прощення? Справді так буває, що люди за-
вдають великої шкоди один одному: через 
очорнення, підлість, зраду. Після таких ре-
чей важко будувати доброзичливі відноси-

ни, особливо з тими, хто є нашими ворогами. 
Тому простити ворогові – це не мстити йому, 
не віддавати злом за зло. А також зберігати 
мінімум – вітатися з ним. Прощення є тоді, 
коли не образа керує нами, а любов. Ми має-
мо молитися за тих, хто чинить нам зло. 

Колись давно чула оповідання про злого 
вовка. Маленький братик просить сестрич-
ку: «Розкажи мені оповідання про злого вов-
ка». А сестра відповідає: «Нема злих вовків, є 
вовки нещасливі». Маємо розуміти, що ті, хто 
бажає нам зла є глибоко нещасними людьми, 
і вони потребують милосердя, співчуття, а не 
помсти. 

Образу з серця прощати – це принести 
свій біль до Ісуса, поговорити з Ним про це і 
почути слово підтримки: «Прийдіть до Мене 
всі втомлені і обтяжені, і Я облегшу вас!» 

12
український  

католицький  
часопис

вересень 2016дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ



 о. Миколай МИКОСВОСЬКИЙ, ЧСВВ

В одній із сучасних соціальних мереж, 
віртуальний знайомий, якось мав дискусію 
у масонській групі (їх там немало), дізнався 
дещо цікаве... його завжди турбувало 
питання: що ж насправді ховається за 
«Великим Архітектором?..» і от він знайшов 
цю потрібну відповідь − це Ваал.

Масони вступили з ним у дискусію, заявля-
ючи, що взагалі не було такого ідола, а Ваалом 
навіть називали «Господа», бо в перекладі те 
саме слово означає «господар». У відповідь їм 
він показав відео і вже хотів навести ті місця 
зі св. Писання, де Ваал іде поряд з Астартою та 
й по самому змісту добре видно, що це власна 
назва. Його було позбавлено права бути в ма-
сонській групі, а всі повідомлення видалено...

Як стверджує хлопець, на основі дослі-
джень, крім того, щоб стати масоном, тре-
ба визнати у «Великому Ваалові» божество, 
якому поклоняєшся при вступі в масонство, 
тобто буддисти повинні визнати його як 
Будду, мусульмани − як Аллаха, атеїсти − як 
Прогрес, язичники − як Зевса і т. д. «Христи-
янин», що йде в масони, має визнати в ньо-
му (тобто в язичницькому божестві)... свого 
бога. Ось така «нерелігійна організація» як 
масони ще можуть себе називати.

Дізнаємося, що трикутник у масонів (тоб-
то символ антибога, диявола) є замість хрес-
та Господа, ложа − замість Божої церкви. До 
слова, в журналі ложі «Великого Сходу» Іта-
лії поміщений навіть гімн сатані, який роз-
криває справжню суть езотеричного ордену 
масонів. Хто сумнівається, хай перевірить по 
суті діла в науковий спосіб.

Можливо, саме Ваал затаєний під «Вели-
ким Архітектором», але є ще така думка, що 

це є Люцифер. Одним словом, це так чи інак-
ше точно протилежність до Триєдиного Бога 
(Тройці) − замаскований сатана. Христия-
нин (католик) не може належати водночас до 
якоїсь масонської ложі та сповідувати вчення 
Спасителя: це зрада християнства як такого.

Єретичне масонство теж бере за основу 
езотерику (окультизм) і доктрину Нью ейдж, 
що не може не насторожувати. Нью ейдж − 
нова універсальна релігія антихриста, про 
яку мовиться в біблійних пророцтвах (книга 
Одкровення), що, мовляв, буде одна релігія 
для всіх, валюта тощо.

Історія масонства печальна. На нижчих 
ступенях у практиці є біла магія, на вищих − 
чорна. Тобто через магізм (єднання з демона-
ми) важко грішить людина проти найпершої 
заповіді Всевишнього: не мати інших богів. 
«Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо! 
Яка бо спільність праведності з беззаконням? 
Що спільного між світлом та темрявою? Яка 
згода між Христом і Веліялом? Яка участь ві-
рного з невірним? Які взаємини між храмом 
Божим та ідолами?» (2 Кор. 6: 14-16).

На жаль, не раз зустрічаємося з тим, що 
люди, які декларують себе християнами, 
можуть захоплюватися у своїй діяльності 

нЕВтішна ПраВДа  
Про антихристиянсьКЕ масонстВо
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теософією (що не має нічого спільного із 
правдивою мудрістю Бога, пізнанням Все-
вишнього), некритично йогою, східними 
окультними практиками, тибетською ме-
дициною, ідолопоклонницьким буддизмом 
тощо, поєднуючи це все, певною мірою із 
модерними «християнськими переконан-
нями».

Католицька церква в загальному є досі 
проти слизького вчення масонів. «Негативне 
судження церкви про масонські асоціації за-
лишається незмінним, оскільки їх принципи 
завжди були непримиренні з ученням церк-
ви, і тому приналежність до них залишається 
під забороною з боку церкви. Християни, які 

Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ, семінарист

«Чи любиш ти Мене  
більше, ніж оці? –  

Так, Господи, –  
відрікає той йому, –  

ти знаєш, що люблю тебе»  
(Йо. 21:15).

Завданням людини в цьому житті, як вчить 
нас Свята Мати церква, є пізнати Бога, Його 
любити і Йому служити. ця мета стосується 
абсолютно кожного, однак є люди, які покли-
кані Божим провидінням любити Його біль-
ше, ніж усі ми. Тих людей звемо «священика-
ми». Священики – це чоловіки, що покликані 
Богом служити тут, на землі, і провадити до 
Неба усіх нас. Св. Іван Золотоустий пише: « Я 
(Господь) створив Небо і Землю, а тобі, свя-
щенику, довіряю, щоб ти на Землі сотворив 
Небо». Священик, подібно до Богородиці, ска-
завши Богові колись своє «Так!», каже його 
щоразу на Святій Літургії, на якій він, як і 
Божа Мати, народжує для нас Христа Ісуса. На 

Про ПоВаГу До сВяЩЕниКіВ

є їх членами, перебувають у тяжкому гріху 
і не можуть приступати до святого Причас-
тя...» (26 листопада 1983 «Декларація про ма-
сонські асоціації»).

Рівність (з богами), свобода (від будь-яких 
моральних норм), братерство (з окультними 
потойбічними силами) − в цих трьох словах 
міститься все так зване франкмасонство. 
Масони прикриваються благими ідеалами, 
однак чинять темні справи з погляду хрис-
тиянства.

Як казав раніше Господь Ісус: «Пекель-
ні сили не здолають Його церкви» (пор. Мт. 
16:18). Як би не старалися Божі вороги діяти, 
добро в кінці все-таки затріумфує! Амінь. 
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кожній Службі Божій він з неймовірного Бо-
жого милосердя тримає на своїх людських ру-
ках нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, пода-
ючи Його кожному з нас. Один святий сказав: 
«Якщо б я зустрів Янгола і священика, то най-
перше привітався би з другим». Богородиця в 
численних своїх появах називає священиків 
своїми «улюбленими синами». Можна довго, 
дуже довго розповідати про велич, про вели-
ке достоїнство і гідність «доброго пастиря», 
яким є для своїх вірних священик.

На жаль, зараз є дуже мало застіль, які б 
не супроводились темою: «А наш ксьонз…». 
Зовсім немає значення, чи то день уродин, 
іменини, релігійні свята, а чи щось інше – все 
це супроводиться довгими, часто паскудни-
ми осудженнями наших парохів. Мусимо 
собі зрозуміти, що ми не маємо ніякого мо-
рального права осуджувати наших пасти-
рів, тому що, зневажаючи їх, ми зневажаємо 
нашу Святу церкву. Не раз чув таку фразу, 
мовляв, «церква – це бізнес». Говорячи так, 
ми забуваємо, що церква – це наша Мати, а 
хто про маму сміє говорити щось подібне? 
Звісно, на превеликий жаль, є священнослу-
жителі, які часто поводять себе непристойно. 
Незважаючи на це, усі Святі Тайни, які вони 
уділяють, є такими самими, які уділяв би 
вам сам Святіший Отець. Їхнє життя – мо-
ральне чи неморальне, гідне чи негідне – це 
справа їхня і Бога.

Як часто ми осуджуємо не лише священи-
ків, але й наших ближніх, бачачи скалки в їх-
ніх очах, забуваючи про поліна у своїх. Якщо 
ми називаємо себе таким високим званням 
«християни», пізнають яких, як відомо, по 
любові, то де є наша любов? Як часто ми хо-
димо до церкви, щоб, як ті фарисеї, стояти чи 
сидіти спереду, вхопити першу фану і похи-
зуватися новим вбранням. Але хіба то є наша 
головна мета? Звісно, такі люди, які не йдуть 
до храму з любові до Бога, щоб Його про-
славляти і Йому дякувати, звертають ува-
гу властиво на рухи, слова, зачіску, машину 

священика, на вбрання їмості та інших лю-
дей. Вони відгороджуються від Божого Сло-
ва, яке сіє священик, високою горою, яку на-
віть Він сам не в змозі здолати без них самих. 
Власне такі люди і є тими, хто ще на подвір’ї 
храму починають свої негідні, пусті балач-
ки – осуди. Людина покликана Бога пізнати, 
а як Його можна пізнати в сучасному світі з 
його шаленим темпом, працюючи 25 годин 
на добу, 8 днів на тиждень, як не в храмі, слу-
хаючи слово Боже?

У Римі живе один священик-франциска-
нець Раньєро Канталамесса, який проповід-
ує щоп’ятниці для Папи, єпископів і карди-
налів. Сталось так, що Папа Бенедикт  XVI 
два тижні був у від’їзді і відповідно не міг 
бути на цих науках. По двох тижнях Папа 
повернувся і послав свого секретаря до 
о.  Раньєро, щоб попросити дозволу увійти 
до його келії. Звісно о. Раньєро дуже зди-
вувався, адже не кожен день сам Папа захо-
дить до тебе! Коли ж Бенедикт XVI зайшов 
до нього, то сказав: «Отче Раньєро, я хотів 
би вас перепросити, що двічі не був на Ва-
ших науках. Я був у від’їзді і фізично не міг 
бути присутнім. Прошу мене пробачити!» 
Папа Римський просить пробачення у про-
стого священика-монаха, адже той готував-
ся до своїх лекцій, затратив свій час і т.д. 
А скільки разів ми просили пробачення у 
своїх парохів бодай за те, що не ходимо на 
недільні Богослужіння й не слухаємо про-
повідей? Замість цього ми куди охочіше 
очорнюємо, осуджуємо, поливаємо брудом 
тих, хто є слугою Господнім.

Тож задумаймось, чому ми йдемо до хра-
му? Молитися і прославляти Ісуса, Господа 
нашого, приймати Його з рук наших от-
ців, а чи, виконуючи формальні настанови 
і звички, йдемо в пошуках пліток і свіжих 
новин? «Хто слухає вас, Мене слухає, хто ж 
погорджує вами, погорджує Мною, хто ж по-
горджує Мною, погорджує Тим, Хто послав 
Мене» (Лк. 10: 16). 
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хрЕстини

Тарас ЛЕХМАН

як за церковними так і за світськими 
джерелами, хрестини – це комплекс 
обрядових дій, спрямованих на 
прилучення дитини до сім’ї, общини і 
християнського світу, відання її під опіку 
Божу, Ангела-Хоронителя й опіку всіх 
святих, насамперед того, чиїм іменем 
нарекли немовлятка. Самі ж ритуальні 
дії хрещення у народній традиції мають 
глибоке коріння.

Розрізнялося декілька варіантів хрестин – 
переважно народні, суто релігійні та зміша-
ні. Найбільш поширений в Україні останній 
варіант: спочатку дитину хрестять у церкві, а 
потім у родині влаштовують гостину. це зна-
йшло відображення в усталених висловах: 
йти на хрестини, йти на хлібосілля (несли 
хліб), йти на збір.

У радянські часи, особливо в період розгу-
лу атеїзму, релігійний обряд хрещення пере-
важно зберігався в західних регіонах Укра-
їни. Часто хрестили потайки, запрошували 
священика додому.

В окремих родинах вважалося: поки дитина 
була нехрещеною, мати не могла її годувати. 

– Отакої?!. – скажете ви... – А хто ж тоді?!.
церква небезпідставно назвала такі витів-

ки безглуздими і навіть гріховними.
Серед гуцулів було заведено, йдучи до хра-

му, стелити на поріг хати петик (верхній одяг), 
на який клали дитину. Після того, як мати три-
чі переступала через дитину (деякі етнографи 
тлумачать цю обрядову дію так: щоб дитина у 
майбутньому слухала батьків), кума брала її 
на руки і виносила у сіни. Там баба-повитуха 
клала на поріг ніж, а кума, переступаючи поріг, 
подавала ніж через вікно (відганяючи все зле). І 
тільки після цих магічних обрядів, які знову ж 
таки підпадали під осуд церкви, несли дитину 
до храму на хрещення. Борони, Боже, аж ніяк 
не закликаємо читачів дотримуватися цього, а 
подаємо інформацію лише, як висвітлення од-
ного з пластів народно-побутової культури!

В обряді хрещення важливу роль відіграва-
ли куми, або другі батьки новонародженого (у 
церковному варіанті – хресні батьки), яких за-
прошували тато й мама немовляти. Обирали 
переважно одну пару кумів із числа близьких 
родичів, найвідданіших друзів. В окремих ет-
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Коли дитина приймає у церкві Таїнство Хрещення, її батьки обирають пару дорослих людей, 
які стають її хресними батьками і мають супроводжувати її в духовному зростанні. Однак не всі 
хресні батьки добре розуміють ту роль, яка на них покладена (а точніше: на яку вони самі по-
годилися).

Дехто час від часу згадує своїх похресників у молитві; хтось насправді стає духовним настав-
ником; дехто не забуває вітати з днем народження і дарувати подарунки; а хтось згадує, що має 
похресника, тільки тоді, коли він/вона запрошує на весілля…

Є хресні батьки, які насправді докладають зусиль для того, щоб відіграти важливу роль у ду-
ховному – і не тільки – житті дитини. Вони стають прикладом того, як треба ставитися до ближ-
ніх, як жити своє життя вірою і в усіх життєвих обставинах покладатись на Бога.

Однак, на жаль, є люди, які навіть не пам’ятають імен своїх хресних батьків; вони навіть не 
впевнені, ким ті є, а тим більше, не пригадують, коли бачили їх востаннє. і, мабуть, у таких випад-
ках часто справа не в тому, що хресні батьки зумисно занедбали свої обов’язки, а в іншому: вони 
не знають, що означає бути хресними батьками! Чи їхні обов’язки закінчуються одразу після об-
ряду хрещення? Чи обмежуються вони виключно днями народження похресника? і що взагалі 
означає бути хорошими хресними батьками в житті людини?

Батьки – головниі вихователі дітей, а хресні батьки – особливий духовний «додаток». В ен-
цикліці «Casti connubii» папа Пій Хі написав: «Благословення нащадків, однак, не довершується 
лише народженням їх, але потрібно додати ще щось, а саме – відповідне їх виховання». Батьки 
відповідальні за «освіту нащадків» – розуму, тіла й душі, а хресні батьки мають допомагати їм. 
разом батьки і хресні батьки допомагають духовно зростати в близькості до Бога. і ця допомо-
га не закінчується після обряду Таїнства Хрещення. і якщо вам таки пощастило стати хресними 
батьками – що зробити для того, щоб бути найкращими?

7 ПораД, яК Бути ДоБрими хрЕсними БатьКами

нографічних регіонах України набирали до 
дванадцяти (це – максимальне число) пар, так 
званих ”нанашок”.

Відмова від кумівства вважалася великим 
гріхом. Але й відповідальність у хресних бать-
ків була великою: вони повинні були знати 
сутність церковного обряду хрещення, молит-
ви, готові нести відповідальність перед Богом 
і людьми за життя, виховання похресника, на-
віть для цього попередньо пройти співбесіду зі 
священиком; на побутовому рівні – хресні бать-
ки (а не природні батьки!) готували для похрес-
ника усі хрестильні обряди, гостину для гостей, 
складали пожертву для церкви, далі справляли 
пострижини (перший рік від дня народження), 
весілля. У свою чергу батьки похресника несли 
кумам пироги, а підростаючі похресники що-

року провідували своїх других батьків і бабу-
повитуху, а на Святий Вечір несли їм вечерю.

Після хрестин церковні куми й сусіди зби-
ралися до хати новонародженого за святко-
вий стіл. Хресні батьки неодмінно несли сім 
хлібів (як сім таїнств) і біле полотно (криж-
му). Саме з цього полотна шили дитині пер-
шу сорочечку.

На Гуцульщині побутував звичай: хресні 
батьки дарували на весілля хрещеникові коня, 
корову чи овець (мінімум – три). Навіть при 
нестатках, все ж щедрості не було меж. Так 
велів громадський звичай, так веліла мораль, 
людська совість. Тому між кумами і батьками 
дитини встановлювалися свояцькі стосунки. 
А скільки вже анекдотів існує про кумівство... 
Однак, це – тема окремої розмови...
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Пропонуємо сім підказок, аби добре ви-
конувати своє покликання хресного тата 
чи мами.

1.  Молись за свого похресника/
похресницю

Завжди пам’ятай його/її у своїх молитвах 
і проси Бога, щоби показав тобі, яким чином 
найкраще надати допомогу чи підтримку. Мо-
литва також допоможе тобі побачити, як жити 
своїм покликанням хресного тата/мами. І 
хоча широко розповсюдженим є припущення, 
що «батьки й так моляться за свою дитину», та 
наші похресники потребують усіх можливих 
молитов – як і всі ми. Не соромся молитися за 
свого похресника так часто, як би ти молився 
за нього, коли б він був твоєю дитиною.

2. Не будь чужим
Якщо відійдеш із життя дитини одразу 

після хрещення, то ти не тільки пропустиш 

його/її життя, а й занедбаєш свою роль як 
хресного тата/мами. Можливо, ти – нахабна 
хресна мама, яка називає речі своїми імена-
ми, чи привітний хресний тато, який ніколи 
не забуває надіслати листівку з привітан-
ням… Та зрештою, хоч би якого зразка хрес-
ним татом/мамою ти виявився, то матимеш 
вплив на життя свого похресника. Немає 
двох однакових хресних батьків, і якщо ти 
таки був благословенний мати похресника, 
просто будь собою і будь із ним/нею. Якщо 
не знаєш, що можеш для нього/неї зробити, 
то просто слухай. Ти ніколи не знатимеш, чи, 
можливо, в цей момент ти – не та єдина осо-
ба, з ким він/вона може поговорити. Якщо 
тебе запрошують на святкування дня наро-
дження, Першого Причастя, випускного чи 
весілля – зроби все для того, щоб прийти. Не 
згайнуй нагоди насправді стати хресним та-
том/мамою в усьому житті дитини, а не лише 
на Хрещенні.

Бути хресним татом чи мамою – це велике благословення, і якщо постарати-
ся, то можна стати найкращим хресним батьком для свого похресника. І чи ти 
тільки маєш стати хресним татом/мамою, чи вже є ним багато років, – ніколи 
не пізно сказати своєму похреснику чи похресниці, що ти любиш його/її і хочеш 
допомогти йому/їй дійти до Неба.
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3. Будь прикладом
Старайся показати похресникові: незва-

жаючи на те, що діється у твоєму житті, чи 
з якими проблемами ти не стикаєшся, – ти 
не відступаєш від Божого плану для себе. 
Покажи, що він/вона також не повинні зда-
ватися. Співай із ним/нею, запроси разом 
помолитися Вервицю, запроси на вечерю і 
запропонуй йому/їй провести молитву пе-
ред їжею, або ж підіть разом на Літургію. 
Завжди є нагода для того, щоб дати своєму 
похресникові свідчення побожного життя.

4. Дрібниці враховуються
Хресні батьки існують не лише для того, 

щоб дарувати матеріальні подарунки – хоча 
зазвичай вони бувають дуже щедрими. Ти 
можеш не бути таким само багатим, як ві-
домий «Хресний батько» з однойменного 
фільму, однак завжди можеш подарувати 
якусь дрібничку (образок із молитвою, за-
писку, в якій зазначено, що ти думав про 
нього, чи будь-що, що нагадує про Бога і 
твою постійну готовність допомогти). Хрес-
ні батьки потрібні для того, щоб духовно да-
вати, і це може проявлятись у різноманітних 
подарунках: телефонних дзвінках, обіймах, 
прогулянках, вечерях чи у футбольній грі. 
Тут зараховується і випадковий недільний 
телефонний дзвінок. І ці розмови не по-
винні завжди бути богословського змісту. 
Якщо похресникові подобається футбол, 
поговори з ним про гру чи розкажи про те, 
як грав у шкільній команді. Кожна дрібнич-
ка знадобиться.

5. Хвали за найважливіші речі
Якщо світ зосереджується на зовнішньо-

му вигляді чи на оцінках у школі, скажи, 
що в похресника гарна усмішка чи що він/
вона дуже добрий. Роби акцент на чесно-
тах. Розмовляй із ним про те, що йому най-
більш цікаво, і похвали за його ентузіазм. 
Якщо твій похресник – проблемна дитина, 

то будь тим, хто вказуватиме на його хо-
роші риси, коли його «добиватиме життя». 
Пам’ятай, що кожна дитина – унікальна. І 
говори йому про це. Кожному з нас Бог дає 
особливі дари і таланти, які маємо тільки 
ми. Допоможи похресникові побачити їх і 
розвивати.

6. Нехай твій похресник знає, 
що ти щасливий бути його 
хресним татом/мамою
Якщо ти щасливий бути хресним татом/

мамою, то похресник знатиме, що ти це ро-
биш не з обов’язку чи розрахунку. Він зна-
тиме, що ти насправді дбаєш про нього і 
навіть пишаєшся називати його своїм по-
хресником. Із задоволенням розповідай, що 
ти говорив від його імені під час обряду хре-
щення, а також що відповів, коли священик 
запитав: «Чи готові ви допомагати батькам 
цієї дитини в їхньому обов’язку як христи-
янських батьків?», а хресні відповіли: «Так, 
погоджуємось». І надалі продовжуй так від-
повідати.

7. Завжди вказуй на Бога
це не означає, що в кожному своєму речен-

ні ти мусиш говорити «Бог» чи «Ісус». Живи 
милосердям, яке виявляє Небесного Отця 
і яким ділитимешся з похресником. Хоч би 
скільки йому/їй було років, нагадуй, що він – 
твій похресник і може бути дитячим та без-
невинним. Коли він загубиться в якійсь про-
блемі, нагадай йому про світло Господа і про 
те, що для його життя існує певний план. Ти, 
як хресний тато/мама, маєш перш за все вес-
ти його до Бога всіма можливими способами: 
телефонними дзвінками, відвідинами, листів-
ками, історіями, підтримкою, а особливо мо-
литвою. Похресники – це дар, і про них не слід 
забувати, тому не зникай з їхнього життя. 

За матеріалами:  
Католицький оглядач 
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бр. Іларіон ВОЙТАНІВСЬКИЙ, ЧСВВ

Можливо, хтось ще не знає або й не чув про 
кохання з першого погляду. Вам дуже кор-
тить пережити це відчуття. Хто як не хлопці 
можуть знати про секс більше ніж дівчата. 
Але нічого про справжню віддану любов. я 
не кажу, що вони є більшими егоїстами, ніж 
жінки. Бо хлопці, на відміну від дівчат, на по-
чатку подружнього життя не схильні до жер-
товної любові. Чому? Бо шлях до щасливого 
подружжя – важка праця і витримка. Життя в 
чистоті до шлюбу є запорукою щастя. «А яка 
це любов? Вона давно неактуальна». 

Реклами з усіх сторін пропонують свою “ви-
году”, яка часто не несе в собі моральної відпо-
відальності. У кожного є мрії: відвідати концерт 
улюбленого співака, засмагнути на Карибських 

островах. ці наміри є позитивними, бо розді-
ляємо їх із коханою особою. Обирати нам: на 
що реагувати більше, а на що ні. Чим є чистота 
і як її розуміти? Як її зберегти у наш час? Моло-
дої сукня білого кольору. це колір чистоти не 
тілесної, а духовної. Важко опертися бажанню 
сексуального життя, яке атакує звідусіль. Об-
сяг інформації та доступ до них дають великий 
негатив на підсвідомість. Молодь не хоче жити 
так, тому що воно вже давно не в моді. Бажаєте 
щасливого шлюбу? Можете це мати, якщо по-
чнете любити. Коли гарячкуєте, то ставите під 
загрозу ваше спільне життя. Турбота за дружи-
ною спонукатиме її робити вам маленькі при-
ємності. Брак любові може впливати на ваших 
дітей. Чоловік має малу цікавість до стосунків 
і навіть обмежене уявлення про них. Ось сим-
патії, які стимулюють бути відвертими до ко-
ханої особи:

таємниця  
«ГЛянцЕВої ЛюБоВі»  

або як зберегти  
чистоту  

у дошлюбних  
стосунках

СПрАВЖНя ЛюБОВ ВМіЄ ЧеКАТи
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ОСНОВНі ВиДи СиМПАТії (ЛюБОВі):
Привабливість. Йдеться про пристрасть, 

яка виникає, коли подобається особа проти-
лежної статі. це вид любові, котра викличе 
хвилювання… цей стан – початок багатьох 
стосунків. Любимо те, що можна легко втра-
тити: за 2 роки він змінює зачіску або марку 
авто, а вона свої парфуми на більш витонче-
ніші та стару косметичку на нову. І шкала по-
чуттів спадає. Запитуймо: «Що подобалося в 
ній»… шукаємо іншого, щоб полюбити. 

як Святе Письмо ставиться до 
статевого життя і чому у подружжі 
воно є настільки важливим? 
Бог дав подружній союз: «Вона буде Мене 

звати: Мій чоловіче! Я заручу тебе Собі на-
віки» (Ос 2: 18 - 21). Жінка знає, що чоло-
вік повинен відчути гармонію в стосунках. 
Апостол Павло для цього подає інструкцію: 
«Нехай же кожний з вас любить свою жінку 
так, як себе самого, а жінка нехай поважає 
чоловіка» (еф. 5: 33). Так виникає духовний 
зв’язок. Про нього апостол Павло говорить: 
«...нехай ваш дух і душа і тіло – збережеться 
без пороку в пришестя Господа нашого Ісуса 
Христа» (1 Сол. 5: 23). В Старому Завіті для 
ізраїльтян це було єдиним цілим. 

Жадання. Має сильніший вплив. Від нього 
туманиться розум. Молоді пари живучи разом 
до шлюбу і беруть це за норму. Переконати їх, 
що так не можна стає неможливим. Пристрасть 
немає жодного кореня любові, бо правду ка-
жуть: «Від любові до ненависті один крок». Та 
й взагалі, молоді люди звикли до флірту, ак-
тивного статевого життя. Чому? Бо шлюб несе 
в собі відповідальність не тільки за себе, а й за 
іншу особу. Ось слова апостола Павла: «Тіло не 
для блуду» (1Кор. 6: 13). Уникнути цього зараз 
стає дедалі важче, бо у наш час (ЗМІ) за допомо-
гою музики, фільмів, телепрограм рекламують 
любов як предмет для пожадання. Ще в Старо-

му Завіті воно було заборонене. А на першому 
місці була вірність – зобов’язувала як чоловіка 
так і дружину – поєднувала їх нерозривно: «…
так що вони не будуть більше двоє, лише од-
ним тілом. Що, отже, Бог злучив, людина хай 
не розлучає» (Мт. 19: 6) і внутрішньо: «А я кажу 
вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожа-
данням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм 
серці» (Мт. 5: 28).

як бути стриманим і навіщо 
призначати побачення наодинці?
Не робіть нічого іншого, що посилює ста-

теві відчуття. Дотримуйтесь чистоти думок, 
поглядів на особу, що знаходиться поруч 
вас. Як кажуть Отці церкви: «Чистота слова, 
розуму, душі і серця – запорука здорового 
спілкування» (Єфрем Сирійський, «Поучен-
ня та настанови молодятам»). Для нас ви-
даються такі тексти «немодними»; та в моді 
завжди пристрасті не в залежності від часу: 
Ви не знали цього? А зустрічі та побачення, 
то ходіть на них разом з однією й тією осо-
бою або з кількома іншими парами. Розви-
ток серйозних стосунків в ранньому віці 
може обмежити кількість інших знайомств 
і призвести до прикрих наслідків. Плануйте 
побачення так, щоб вони були безпечними, 
позитивними і недорогими, та допомагали 
вам краще пізнати одне одного. Дозволь-
те батькам познайомитися з тими, з ким ви 
зустрічаєтеся. Але пам’ятаймо про чистоту 
очей, бо про це ясно каже святий Отець Бос-
ко: «Очі – це вікна, через які диявол вводить 
гріх у наше серце». Напрочуд легко і доступ-
но це пояснюється. Я не хочу змусити вас 
уникати коханих, а дивитись не пожадливо,  
з чистим серцем. Недаремно кажуть: «Люди-
на з чистим серцем увесь світ зможе пройти». 
Господь бачить наше серце, його чистоту чи 
перелюбство. Ми здатні протистояти стате-
вому потягові на відміну від тварин, у яких є 
лише інстинкт. Говорячи тут про відданість, 
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то її не згорнеш у кольоровий папірець та не 
сховаєш у сумочку. Вона має бути щирою і 
бажаною. Вона не є прикрасою із золота. 

Справжня любов. Чоловік, повінчавшись 
з дружиною, одразу вважає її своєю влас-
ністю. Робити щось корисне для зміцнення 
шлюбу. Жінка не предмет власності навіть і 
після шлюбу. Вона хоче вашої уваги, опіки. 
Чим більше вона переконана, що у вашому 
житті є бажаною, то більше вона дозволить 
вам займатися справами, які ви любите.

Що є гріховним у стосунках 
між чоловіком і жінкою?
Мова тіла, починаючи від очей, ніжності 

аж до єднання, мають виражати духовний 
зв’язок між чоловіком і жінкою. Подружній 
інтимний акт має дві важливі речі: 1) Лю-
бовне єднання та 2) Продовження роду. ці 
дві причини повинні бути збережені, щоб 

подружжя зберігало зміст взаємної любові. 
Подружній акт має бути відкритим до пере-
давання життя. І не кожне єднання веде до 
зачаття дитини, у цьому виявляється Божа 
мудрість. Бо так Він впорядкував природні 
закони. Важливим тут є ставлення дружини 
до чоловіка і декілька порад жінкам для того, 
щоб завоювати його увагу до себе: чоловіки 
люблять тих жінок, які самі себе поважають. 
Плутаємо справжню відданість з любов’ю 
фізичною. цей інстинкт є природній. Але з 
розумом це зробити набагато легше. Згадую 
кардинала, а в 1969 р. – професора Йозефа 
Кардинала Гьофнера. У книзі «Християнське 
суспільне вчення» він пише: «Якщо тварини 
не можуть протистояти статевому потягові, 
то людині дано приборкати його, тобто лю-
дина може бути незайманою. Прикро, що 
сьогодні розпусту (дошлюбні й позашлюбні 
статеві стосунки, гомосексуалізм) багато хто 
називає «коханням».  

моЛитВа ПоДружжя за сПіЛьнЕ життя

Господи Ісусе Христе, від щирого серця дякуємо Тобі за 
благодать, яку дарував Ти нам у таїнстві Подружжя; бла-
гаємо Тебе, милостиво підтримуй і укріплюй нас повсяк-
час. Допоможи нам завжди жити у злагоді й вірності і не 
дай ніякій гіркоті й розчаруванню розділити нас. Нехай 
буде любов наша такою терпеливою і міцною, щоб усі 
печалі й страждання ми переносили без нарікань і були 
завжди готові пробачити і втішити. Хай наші обручки 
свідчать і нагадують нам про те, що наше подружжя не-
розривне і подібне до союзу, що його Ти, Спаситель світу, 
уклав із Нареченою Твоєю, Святою Церквою, і скріпив Тво-
єю Кров’ю. Нехай знамення Хреста Твого супроводжує нас 
у спільній молитві, роботі й допомозі одне одному в здо-
буванні благ заради щирої жертовності наших душ. Дай 
нам сьогодні для цього святого покликання нові сили по 
милості Твоїй. Амінь.
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Ірина ШТИКАЛО

З 25 по 31 липня 2016 року м. Краків 
приймав 31 Світовий день молоді. Польща 
гостинно прийняла паломників з усіх 
куточків світу. За підрахунками близько 
трьох мільйонів осіб взяли участь у Літургії 
післанництва, яку очолив Папа римський 
Франциск у неділю 31 липня.

Польща протягом трьох років готувалася 
до цієї події. Перед зустріччю в Кракові мо-
лодь мала нагоду протягом місійного тижня 
ближче познайомитися з польським тради-
ціями та культурою, а також на знак подяки 
зробити вчинок милосердя для парафіян.

Урочисто Світовий день молоді розпочався з 
Св. Літургії на Блонях у вівторок 26 липня, яку 
очолив кардинал Станіслав Дзівіш, колишній 
особистий секретар папи Івана Павла ІІ.

З середи по п’ятницю в приймаючих па-
рафіях можна було почути катехизації для 
молоді, які торкалися Милосердя. Після ка-
техизацій молодь задавала різні питання, які 
стосувалися як духовного життя так і взаєм-
них стосунків між хлопцем і дівчиною.

Чи ГотоВий ти?.. –
світовий День молоді у Кракові

Краків був наповнений релігійними, куль-
турними та мистецькими подіями. На стаді-
оні «Краков’я» був розташований центр по-
кликань. 

У транспорті можна було зустріти безліч 
співрозмовників з різних континентів. ці-
каво було почути свідчення молоді, яка хоче 
будувати новий світ, повний любові та мило-
сердя. 

Рекламні щити та транспортна реклама 
Кракова були заповнені постатями відомих 
поляків із заголовком «Are you ready?» Відпо-
відь на це питання кожен має дати собі сам? 
Чи ти готовий стати великим, щоб служити 
для малих? Залишити слід, такий як сестра 
Фаустина, св. Іван Павло ІІ, св. Кінга, Мико-
лай Копернік та ін. 

Папа Франциск прибув до Польщі в се-
реду, його вітали як польські високопосадов-
ці так і молодь, яка стояла в колонах, щоб по-
бачити та гучними окликами: «Віват Папа!» 
привітати Петра наших днів. 

Молодь повернулася додому не тільки з 
емоціями та враженнями, але з Христом, ко-
трого зустріла у тайнах Покаяння та Євхарис-
тії, а також серед тих хто поруч – ближніх. 
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російському пілоту, що вчинив інцидент під 
час світового Дня молоді у Кракові, висунуто 
обвинувачення
Обвинувачення в порушенні закону авіації представила ченстоховська 
прокуратура російському пілоту, який залетів в зону обмеження польотів, 
встановлену польським Агентством повітряного судноплавства в зв’язку 
зі Світовим днем молоді. 

Інформація про висунуте іноземцю обвинувачення надав у вівторок 
речник окружної прокуратури в Ченстохові Томаш Озімек. На слуханні 
пілот, хоча формально не визнав себе винним, попросив про покарання у 
вигляді штрафу в 9 тис. злотих», – поінформував прокурор Озімек. 

Рішення прокурора, чи прийняти цю пропозицію підозрюваного, ще 
не поступило. Злочин, в якому обвинувачується пілот, карається позбав-
ленням волі на термін до 5 років. Згідно з Кримінальним кодексом, якщо 
злочин карається позбавленням волі на термін до восьми років, суд може 
призначити штраф.  

Київ: 36 тис. громадян просять захистити 
собор Воскресіння христового від беззаконня 
на будівництві
3 серпня 2016 р., було передано Вимогу громадян України, адресовану до 
Генеральної Прокуратури, Кабінету Міністрів, та Адміністрації Президен-
та України захистити Патріарший собор Воскресіння Христового Україн-
ської Греко-Католицької церкви та відновити законність на скандальній 
забудові на березі Дніпра, обабіч Патріаршого Собору УГКц. 

Як зазначив канцлер Київської архиєпархії протоєрей Василь Чудійович: «З 
численними порушеннями законодавства, в догоду нечесних людей було зміне-
но цільове призначення земельних ділянок, що оточують та межують з терито-
рією Патріаршого собору. Також змінено ширину прибережної захисної смуги 
з встановлених законом 100 м. на 50 м. Ми не можемо толерувати все попереднє 
беззаконня, що може призвести до руйнування Собору, тому мусимо відстою-
вати відновлення законності при будівництві та дотримання забудовником всіх 
містобудівних приписів. Не узаконення всього що відбувалось та відбувається 
на будові, а саме відновлення законності!» – наголосив канцлер.  

Початок ініціативи «Папа для україни»:  
5 мільйонів євро від Папи
1 та 2 серпня в Україну прибули представники Ватикану і міжнародного Ка-
рітасу, щоб таким чином започаткувати роботу Акції «Папа для України». 

Представники Святого Престолу разом з Апостольським Нунцієм в 
Україні архиєпископом Клаудіо Ґуджеротті зустрілися з місцевим Комі-
тетом та визначили оперативні деталі гуманітарної акції, яка матиме кон-
кретний початок 1 вересня 2016 р. 

Папа Франциск уже надіслав фінансовий внесок, зроблений із його осо-
бистого фонду, у сумі 5 млн. євро, до якого будуть додані пожертви, зібрані 
24 квітня ц. р. в усіх католицьких спільнотах Європи для України, та по-
жертви, зібрані в той самий день Українською Греко-Католицькою церк-
вою й передані Фонду.  
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Після вбивства католицького священика 
Франція закриває 20 мечетей
Під час передполуденної Святої Меси 26 липня 2016 р. до храму увійшли двоє 
нападників, озброєних ножами. Вони взяли заручників: священика, двох сес-
тер-монахинь і двох мирян. із невідомих причин нападники жорстоко вбили 
священика, перерізавши йому горло. Отцю Жаку Амелю було 86 років. ця тра-
гедія сталася в місцевості Сен-етьєн-дю-рувре неподалік руана в Нормандії.

Після жахливих терактів французький уряд виніс рішення про закрит-
тя 20 мечетей, у яких, на переконання французької влади, проповідувався 
радикальний іслам. 

Французький міністр внутрішніх справ заявив, що у Франції немає міс-
ця для тих, хто у мечетях розпалює релігійну ненависть. 

У Франції налічується 2500 мечетей і мусульманських молитовних за-
лів. Французька влада вважає, що 20 мечетей, які будуть закриті, викорис-
товуються для проповіді радикального салафітського ісламу.  

Дівчинка, яка народилася…  
під час папської меси
Беата була на дев’ятому місяці вагітності, але до визначеного терміну було 
ще далеко, отож… разом з подругою Сільвією зустрілися в Ченстохові. Усі 
схвильовано чекали на Папу. Через очевидну вагітність Беати подруги не 
йдуть попід самий монастир, де надто людно. Обирають трохи спокійніше 
місце, звіддаля від щільного натовпу паломників. 

 Під час Літургії почалися перейми. На щастя, поблизу стоїть машина 
«швидкої». У «швидкій» ми весь час жартували з рятувальниками. Дитина 
народилася у ченстоховській лікарні незадовго до Години милосердя. Ми-
лосердя, про яке говорив Папа Франциск. Батьки дають дівчинці ім’я Кла-
ра. Як каже Сильвія, вони вже раніше вирішили, що так назвуть свою доне-
чку. Але тепер дають їй ще й друге ім’я – Франциска. «Ми навіть жартували, 
що Папа має стати хресним батьком для цієї дівчинки», – каже Сильвія.  

церква визнала нове об’явлення св. йосифа
Об’явлення св. йосифа відбувалися в Бразилії (місцевість ітапіранга) в 
1994-1998 рр. Святий йосип з’явився там з Марією та ісусом. 

У першу середу березня 1994 р. 22-річний едсон Глаубер отримав по-
слання, в якому Марія цариця миру та Святої Вервиці просила про навер-
нення, молитву на вервиці, а також, щоби часто приступати до Сповіді та 
Святого Причастя. Марія також звернула увагу на вшанування пречистого 
серця святого Йосифа. 

Протягом чотирьох років об’явлень Пресвятої Родини також св. Йосиф 
передав едсону дві обітниці: «Так само, як я праведний і вірний в очах Бога, 
так і ті, хто присвячує себе вшануванню мого серця, будуть чистими, пра-
ведними і святими в Його очах. Він наповнить вас ласками і чеснотами, 
підтримуючи на щоденному шляху до святості». 

Св. Йосип також пообіцяв, пообіцяв: «всі, хто буде робити добро най-
більш нужденним – особливо хворим і вмираючим, яких я потішаю та обе-
рігаю – отримає в останній момент життя благодать доброї смерті».

На початку 2010 р. після ряду досліджень – молитов і спостережень – 
місцевий єпископ Карільо Грітті, офіційним розпорядженням визнав Іта-
пірангу, як місце об’явлень Святого Сімейства.  
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В суботу, 9 липня 2016 р. у м. Жовква, 
в столиці Апостольства Молитви – у 
районному Народному домі «Просвіта» 
відбувся Всеукраїнський з’їзд 
Апостольства Молитви.

На з’їзд приїхало більше півтисячі членів 
Апостольства молитви та багато священи-
ків. Відкрив з’їзд головний координатор АМ 
в Україні о. Терентій Довганюк, ЧСВВ. Апос-
тольство Молитви є діючою духовною силою 
церкви в Україні, з часу виходу її з підпілля, 
і однією із найчисельніших дієвих церков-
них організацій. «Головна тема цьогорічного 
з’їзду «Апостолят Милосердя», приурочена 
року Божого Милосердя, проголошеному Па-
пою»,  – виголосив о. Терентій. Окрім цього 
провідник пригадав теми минулих з’їздів та 

доповів про чотирирічну роботу Апостоль-
ства Молитви, його гуртків. «На даний час 
Апостольство Молитви налічує біля 17 тисяч 
членів і розподіляється на 1640 гуртків, які ді-
ють при парафіях», – зазначив священик.

Із теплими словами привітання перед учас-
никами з’їзду виступив ігумен Жовківського 
монастиря о. Григорій Анастасин, ЧСВВ. Далі 
із доповіддю «Місіонар – посланець милосер-
дя у родині Апостольства Молитви» висту-
пив редактор часопису «Місіонар» та радник 
Протоігумена Провінції Найсвятішого Спа-
сителя в Україні о. Віталій Попадюк, ЧСВВ. 
Важливими стали слова священика у контек-
сті доповіді, в якій наголошувалось про міц-
ність родини, як живого організму духовного 
життя християнина. «Добре, коли ти живеш з 
Богом у серці, гірше, коли ти у своїй хаті чу-

з’їзД аПостоЛьстВа моЛитВи  
у жоВКВі
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жий, – сказав о. Віталій, – тоді важливо пра-
цювати над собою і над взаємовідносинами з 
родиною. Саме про це багато пишуть свяще-
ники у статтях «Місіонару». 

 У 1990 р. в Україну повернувся о. Теодозій 
Янків, місіонер, доктор богослов’я, який роз-
почав відновлювати монаше життя з Гошева, 
пізніше в Крехові, де з руїн постає Крехів-
ський монастир. З часом, будучи Протоігуме-
ном, вкладає своє серце для розвитку провін-
ції. Сьогодні священик їздить з місіями, щоб 
вселяти людям віру, надію і любов та живити 
людей Божим словом і Пресвятою Євхарис-
тією. – так запрошував до слова о. Терентій 
гостя з’їзду о. Теодозія Янківа.

Найщиріші слова привітання від патріар-
ха Святослава передав Голова комісії Укра-
їнської Греко-Католицької церкви у справах 
мирян о. Василь Білаш та виступив із допо-
віддю про рік Божого Милосердя, наголо-
сивши, що саме миряни повинні бути вірні 
Богу, бо вони є ті, хто хрещені в ім’я Христа, 
ті, які освячуються святими Тайнами, ті, які 
є Божими руками, ті, які служать потребую-
чим і немічним, тим, хто на них чекає щодня 
із молитвою.

Учасники з’їзду послухали ще один важ-
ливий виступ Препозита Львівської капіту-
ли, декана РКц, пароха церкви св. Лаврентія 
у м.Жовква о. Йосифа Леговича, який також 
виступив із доповіддю про велике любляче 
серце Ісуса, про Його милосердя.

Як сказав о. Терентій Довганюк, ЧСВВ 
«Молодь – це майбутнє церкви, нашої держа-
ви і майбутнє нашого українського народу, 
але вона сьогодні боронить нашу Україну від 
ворога і потребує духовного слова, розради 
та підтримки». Тому добрим прикладом став 
капелан священик о. Василь Довганюк, який 
ось уже два роки перебуває на передовій, під-
тримує морально і духовно усіх воїнів, а осо-
бливо молоде покоління. На з’їзд о. Василь 
Довганюк приїхав не з порожніми руками, а 
з виставкою, присвяченою воїнам АТО, жи-

вим матеріалом, привезеним з війни на Сході 
України. І саме про духовну та матеріальну 
допомогу говорив перед присутніми, за що 
довгими і теплими оплесками дякували чле-
ни Апостольства Молитви священику. 

В рамках з’їзду відбувся духовний кон-
церт, який надалі виголошували ведучі Гали-
на Фесюк та Богдан Бовшик. цього року на 
з’їзд приїхало багато гостей з різних областей 
України. А з концертною програмою при-
були земляки о. Терентія Довганюка, ЧСВВ, 
викладачі музичних шкіл Світлана Кочерган 
та Оксана Рєзнік і учениця скрипалька, учас-
ниця українських та міжнародних конкурсів 
та фестивалів Марія-Віталія Рєзнік. Окрім 
класичної музики, учасники з’їзду прослуха-
ли поезію «Лист одного солдата» у виконан-
ні студента Прикарпатського національного 
університету Андрія Довганюка.

Також з концертною програмою перед 
присутніми виступив Народний вокальний 
жіночий ансамбль РНД «Журавка» (кер. Да-
рія Купровська), учень Жовківської дитячої 
школи-інтернат Микола Сушинський, учени-
ця Жовківської ЗОШ №2 Марічка Грещак, па-
рафіянка храму Наталю Курій та хор церкви 
Пресвятого Серця Христового. На завершен-
ня з’їзду усі учасники заспівали Гімн Апос-
тольства Молитви.

Слід зазначити, що завдяки сприянням 
о.  Христофора Ганинця, ЧСВВ – заступника 
редактора часопису «Місіонар» вийшов у світ 
«Вісник Апостольства Молитви».

Вночі, після Служби Божої, координатор 
Апостольства Молитви о. Терентій Довганюк, 
ЧСВВ прийняв 30 нових членів в Апостоль-
ство Молитви та одну ревнительку.

В неділю, 10 липня, на площі Вічевій у 
м.  Жовква відбулася святкова Літургія за 
участю екзарха Харківський УГКц Владики 
Василя Тучапця, ЧСВВ, ігуменів монастирів 
Тернопільщини, Франівщини, Львівщини та 
інших священиків. 

Члени «Апостольства Молитви» у Жовкві
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о. Віталій ПОПАДЮК, ЧСВВ

Найдорожча і люба родино Апостольства 
молитви! Саме так, всі ми сьогодні зібралися 
на цьому з’їзді як одна родина, як одна спіль-
нота учнів і дітей ісуса, його вірних послідов-
ників, які живуть його Божим Словом, і всі як 
один є ревними почитателями Найсвятішого 
ісусового Серця і Непорочної його Матері.

Хочу сьогодні сказати про милосердя. Ми-
лосердя, якого ми зазнаємо, і милосердя яке 
виявляємо. Скільки разів було так, що ми пере-
живали якусь трудність, і тоді Господь прояв-
ляв до нас своє безмежне милосердя через різні 
обставини, добрих людей. Бог добрий до нас на-
віть тоді, коли мовчить, або тоді, коли чинить з 
нами не так, як ми цього бажаємо. І безмежна 
вдячність Йому за це. Треба мати завжди щире 
дитинне довір’я до Нього, особливо в найважчі 
хвилини нашого життя.

Всі ви відрізняєтеся один від одного: місцем 
проживання, соціальним статусом, матеріаль-
ним становищем, а також у кожного по-різному 
складається зі здоров’ям. Хтось може собі до-
зволити більше на поїздки, купити дорожчі 
ліки, частіше справляти гостини. А у декого із 
вас не все так легко є в житті: може і здоров’я 
підводить, і немає можливості дозволити собі 
дорожче лікування, не так часто можемо собі 
дозволити все те, чого б залюбки хотілося. Всі 
ми маємо різний характер: хтось спокійний, а 
хтось – спробуй зачепи… Ще відрізняє всіх нас 
місце, яке ми займаємо в нашій кровній сім’ї чи 
родині. Хтось удома керує, і його всі слухають-
ся, люблять, поважають. У такому сімейному 
вогнищі не так важко переносити навіть недугу, 
бо ти знаєш, що тебе не залишать, але догля-
нуть, підтримають, допоможуть. Гірше є, коли у 
своїй хаті ти мов чужий, не маєш слова, зазнаєш 

зневаги, приниження, насміхань, тебе безпід-
ставно підозрюють, а то й переслідують і про-
ганяють. Тоді ти чуєшся непотрібний. І як гірко 
на душі, коли це роблять не чужі люди, а най-
рідніші, яким ти присвятив чимало свого жит-
тя, пожертвував здоров’ям, за яких ти молишся 
щоденно. Що тут скажеш? Хіба заплачеш… 

Але не будемо сьогодні жаліти себе, нарікати 
на своє скрутне становище, і казати, які ми бід-
ні. Нас усіх, тут зібраних в ім’я Христове, також 
багато чого об’єднує. Ми – Апостоли Христові. 
Ісус з нами повсякчас. Нас єднає спільна молит-
ва святого Товариства, Апостольства. Всі ми 
різні, але усі як один рівні перед Богом, відкри-
ваємо перед ним дверцята свого серця, і часто 
приймаємо Його Євхаристійного до своєї душі, 

«місіонар» – ПосЛанЕць миЛосЕрДя  
у КатоЛицьКій роДині аПостоЛьстВа моЛитВи
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з ЖиттЯ василіЯнськоГо ЧинУ

і Ним живемо, пам’ятаємо про Нього у своїх 
щоденних справах, розмовах. Наша думка звер-
нена постійно до Того, хто є Хлібом Живим, що 
з Неба сходить і життя нам дає. Ось це єднає 
нас з Ісусом і одне з одним в одну Апостольську 
родину, головою якої є Христос. У нас має бути 
одне серце, яке любить, і з любові прощає, і одна 
чиста душа, яка зла не пам’ятає.

Апостольство молитви – це одна родина. У 
добрій родині немає відкинутих, зневажених, 
порізнених, кращих і гірших, тих, що мають 
право на все, що заманеться, і тих, що не мають 
ніякого права. Добра родина зібрана навколо 
Христа: Боже Слово у ній усі приймають, ним 
живуть, усіх об’єднує молитва, усі шанують і 
пам’ятають про свою Небесну Матір, до неї за-
вжди прибігають, благаючи заступництва один 
для одного. Добра родина знає, що ворог люд-
ських душ не спить, лихі люди не дрімають, і 
тому розуміє, що для того, щоб бути міцною, 
треба слухати Христа, часто спішити до Ньо-
го, утаєного у Найсвятіших Тайнах Євхаристії, 
Його приймати гідно серцем, очищеним у регу-
лярній святій Сповіді, а також бути безмежно 
вдячними Спасителеві за цей Його превеликий 
дар для людських душ.

Дорогі браття та сестри, любі члени Апос-
тольства молитви! Є ще одна маленька особли-
вість, яка об’єднує усіх нас навколо Христа. це 
наш Католицький часопис «Місіонар». Думаю і 
надіюся, що всі ви його читаєте, з нього корис-
таєте для свого духовного життя. Є й такі, не 
помилюся, що вже віддавна є його читачами, і 
зберігають у своїх домівках цілі колекції річних 
підшивок, розуміючи, що це не звичайна ду-
ховна література, але превеликий скарб, який 
відіграв важливу роль на якомусь етапі нашо-
го шляху до Бога, і далі продовжує бути тією 
живою водою, яку подає сам Ісус Христос для 
католицьких родин. Кожен з вас знаходить у 
«Місіонарі» завжди якесь слово, звернене саме 
до вас, розраду і підтримку, яка потрібна саме 
вам, пояснення чи відповіді на запитання, які 
турбують саме вас. це я кажу не зі своїх власних 

здогадів, але з ваших численних листів на адре-
су нашої редакції, у яких часто зустрічаються 
ваші добрі відгуки про журнал, та велику ко-
ристь, яку він приносить вам і вашим родинам. 
Заохочую усіх вас бути не лише читачами, але й 
активними дописувачами нашого «Місіонаря», 
ділитися з іншими читачами своїми пережи-
ваннями, досвідом віри та молитви, цікавими 
свідченнями з вашого життя про вияви Божого 
милосердя до вас. Ми покликані нести Добру 
Новину, як апостоли Ісуса, усім добрим людям, 
спраглим духовного слова, тим, які не можуть 
відважитися стати правдивими дітьми Божи-
ми, довіритися Йому цілим серцем. це велить і 
поручає нам сам Спаситель: «Ідіть, отже, і зро-
біть учнями всі народи» (Мт. 28:20).

Перший редактор «Місіонаря» о. Платонід 
Філяс, ЧСВВ, у другому числі журналу, який 
вийшов влітку 1897 р., писав: «Перший наш 
місіонарський лист (а це було 20 000 примірни-
ків – прим. авт.) розбігся так скоро, як та іскра 
по сухому листі». І справді, скільки то вже літ 
«Місіонар» є тією іскрою, яка запалює вогонь 
милосердя, Божої любові, правдивої католиць-
кої побожності в сотнях тисяч людських сер-
дець. Як приємно, коли заходжу до людських 
домівок, і бачу там «Місіонар», який лежить 
на столику разом з молитовником та Святим 
Письмом. Одразу видно, що це побожна роди-
на, у якій мешкає сам Христос, там панує мир, 
злагода й любов, постійна молитва. Якраз тому 
«Місіонар» стає ось уже понад століття добрим 
і вірним порадником на дорозі до Бога, і справді 
посланцем Божого милосердя до усіх католиць-
ких родин, і надіюся, що так буде і надалі. Про 
це щиро прошу Господа Бога, щоб продовжував 
діяти через своє Слово, щоб «Місіонар» міг і на-
далі єднати, особливо членів Апостольства мо-
литви у спільноту учнів Христових, які палають 
гарячою любов’ю до Його Найсвятішого Серця, 
повного любові та милосердя до усіх людей.  

(Слово Головного Редактора «Місіонаря» 
на з’їзді Апостольства молитви в Жовкві  

9-10 липня 2016 р.)
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Володимир ГІЩИНСЬКИЙ 

Василіяни в Курську? Факт існування васи-
ліянського чоловічого монастиря в росій-
ському м. Курську, де населення виключно 
православного віросповідання, може ви-
кликати в читача скептичне здивування. 
Але факт є фактом. Василіянський монас-
тир у Курську проіснував майже чотири 
роки – протягом 1839 – 1842 рр.. 

 Монастир було в Курську заснова-
но 16 березня 1839 р. за повелінням са-

мого російського царя Миколи І. це не 
був просто звичайний монастир, це була 
в’язниця-монастир для василіян, а також 
греко-католицьких священиків, які відмо-
вилися перейти на московське православ’я. 
Обер – прокурор Священного Синоду граф 
Протасов доручив організацію монастиря 
безпосередньо архієпископу Литовському 
Йосифу Семашко, Голові Духовної Колегії 
для уніатських справ, який відзначився у 
ліквідації унії і особливо в знищенні Василі-
янського Чину. Для монастиря на пропози-
цію курського губернатора М.Н. Муравйова 

КурсьКий ВасиЛіянсьКий  
монастир
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в м. Курську за 500 руб. асигнаціями в рік на 
вул. Дворянській у малолітніх дітей купця 
Шматова було найнято будинок. За держав-
ний кошт будинок було відповідно перебу-
довано, облаштовано келії. Настоятелем мо-
настиря Семашко призначив о.  Венедикта 
Ленартовича, ЧСВВ, який на час ліквідації 
унії був архімандритом Свято-Троїцького 
василіянського монастиря у м. Вільно. Йому 
було строго наказано наглядати за тим, щоб 
усі, хто перебував в монастирі, старанно до-
тримуватися монастирських правил життя. 
Вікарієм назначено о. Ігнатія Проневича, 
ЧСВВ, духівником – о. Ігнатія Башнянсько-
го, ЧСВВ, кантором – о. Варлаама Літин-
ського, ЧСВВ, функції скарбника став ви-
конувати о. Никифор Шиманськийй, ЧСВВ. 
Всі вони були вихідцями із Битеньського 
василіянського монастиря.

Монахи-василіяни, а також греко-като-
лицькі священики, які відмовилися пере-
йти на московське православ’я, що прожи-
вали в монастирі зобов’язані були суворо 
дотримуватися таких правил: нікому з них 
не дозволялося, без дозволу церковного ке-
рівництва, мати будь які зв’язки із світом, а 
особливо з монастирями попереднього їх 
перебування; кожний їх лист відправлений з 
монастиря чи присланий їм із інших монас-
тирів обов’язково підлягав цензурі; монахам 
взагалі заборонялося покидати приміщен-
ня монастиря; право тимчасово покидати 
монастир мав тільки вікарій для закупки 
продуктів харчування, одягу та всіляких не-
обхідних для монахів речей, але й то під су-
ворим наглядом відповідно представленого 
для спостереження представника єпископа.

Монастир у Курську обходився, як про це 
зазначалося в офіційних звітах церковних 
властей государю-імператору, «без значних 
для казни витрат». Кошти на утримання 
монастиря надходили з Санкт-Петербурга – 
Духовної Колегії для уніатських справ Свя-
щенного Синоду РПц. Доходили до рук 

мешканців монастиря ці кошти не тільки із 
значними запізненнями, але й не в повному 
обсязі. На утримання монастиря влада на-
давала щорічно 5763 руб. 22 коп. асигація-
ми, що рівнялося 1646 руб. 22 коп. сріблом. 
Зокрема на харчування ієромонахів чи світ-
ських священників церковною владою що-
денно виділялося 50 коп. асиг. для братів чи 
дяків 30 коп. асиг. Одним словом, на інше 
утримання в рік для священнослужителів, 
які мали певні обов’язки – духівника, віка-
рія, казначея та ін. виділялося 12 руб., інших 
ієромонахів – 9 руб., братів – 6 руб. сріблом. 
Архімандрит на свої потреби мав право ви-
трачати доходи від Трокської архімандрії. 
Матеріальне становище мешканців монас-
тиря було дуже важке. Не раз було таке, що 
вони не мали за що купити собі навіть най-
необхідніші продукти харчування. Зважа-
ючи на вкрай нужденне матеріальне стано-
вище мешканців монастиря, їм допомагали 
хто як міг: курський губернатор. Щоб вони 
не померли від голоду дав їм взимку 1840 р. 
на продукти харчування 100 руб. асиг.; вес-
ною 1841 р. курський епископ Іліодор дав їм 
від себе 300 руб. асиг. аби ті з голоду не по-
мерли; рятуючи їх від голодної смерті, году-
вали їх чим могли і милосердні християни-
жителі Курська. 

Спочатку в монастирі церкви не було, 
а тільки ораторіум. церковна влада в осо-
бі Семашко всіма способами тривалий час 
старалася, щоб в монастирі не було від-
повідного приміщення для відправляння 
Служби Божої, щоб монахам василіанам, 
отцям і братам, священикам не було мож-
ливості приймати Святе Причастя. Лише на 
початку травня 1840 р. в монастирі нарешті 
посвячено облаштовану відповідно до гре-
ко-католицького обряду церкву-капличку. 
Василіяни добилися відправляти Службу 
Божу тільки з використанням уніатських 
богослужебних книг. Все необхідне для бо-
гослужіння надав сам єпископ курський. 
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Варто зауважити, що монастир постійно 
перебував під суворим наглядом і контролем 
архієпископа Литовського Йосифа Семашко 
та курського архієпископа Іліодора. Спочат-
ку курський монастир перебував у віданні 
Колегії для уніатських справ Священного 
Синоду РПц і тільки у 1841 р. він своїм ука-
зом передав обитель повністю у підпорядку-
вання Курської єпархії. Архієпископ Іліодор 
одразу ж видав відповідне розпорядження 
про функціонування в Курську «тимчасової 
обителі для возз’єднаних духовних осіб був-
ших уніатів», в якому вказувалося «насто-
ятелю монастиря із братією виявляти кур-
ському єпархіяльному архієрею відповідну 
покору, а на всі дії стосовно монастирського 
життя у всіх випадках особисто питати у 
нього дозволу». цим розпорядження вказу-
валося про те, що безпосередній нагляд за 
благочестям монахів в монастирі доручало-
ся здійснювати катедральному протоірею, 
а господарськими питаннями опікуватися 
економу архієрейського будинку. 

Отримавши повідомлення про підпо-
рядкування обителі у відання Курської 
єпархії, настоятель монастиря о. Венедикт 
Ленартович представив в курську духовну 
консисторію протест у зв’язку з тим, що він 
категорично проти того, щоб курський мо-
настир отримав назву «тимчасова обитель 
для возз’єднаних духовних осіб бувших уні-
атів» мотивуючи тим, «що як би воз’єднання 
нами було дійсно вчинено, то в керівництва 
церкви на те були би відповідні наші заяви і 
тоді би не було відповідного царського ука-
зу на заснування в Курську обителі». А на 
улесливі настирливі пропозиції «перестати 
впиратися і перейти на православ’я» він на-
голосив, що «від імені всієї братії маю честь 
висловити: як ми були вірними догматам 
віри нашої Римсько-Західної церкви так і 
залишимося вірними їй до смерті…»

Прикладом витривалості у вірі і вірності 
Святому Престолу для всіх мешканців мо-

настиря, монахів і світських священиків був 
настоятель о. Венедикт Ленартович. Він, не-
зважаючи на заборону, у всіх офіційних до-
кументах, які подавалися ним у Священний 
Синод чи до курського архієрея називав за-
вжди монастир уніатською обителю. Всі мо-
настирські офіційні документи о. Венедикт 
Ленартович підписував «настоятель обите-
лі, доктор філософії і богословія» (науковий 
ступінь тих наук він отримав після трива-
лого протягом у 1795-1798 рр. навчання в 
Римі).

В монастирі в різний час проживало 20 
і більше монахів-василіян та декілька свя-
щеників. В одній кімнаті-келії проживало 
по три особи, тільки в окремих випадках 
по двоє. Зокрема, в 1841 р. тут перебували: 
1 архімандрит, 11 ієромонахів, 2 священики, 
4 брати, 2 позбавлені монашого сану ієро-
монахи. Щоденно в монастирі відправляли 
відповідно до догматів і обряду греко-ка-
толицької церкви вечірню, утреню, обідню 
Службу Божу, а в дні дванадцяти церковних 
свят – відповідні молебні. Мешканці суворо 
дотримувалися монастирського побуту та 
правил монашого життя. 

До слова, курський архієпископ Іліодор, 
сам часто навідувався в монастир і всіляко 
старався переконувати, василіян чи світ-
ських священиків переходити на православ’я. 
Багато уваги в’язням-мешканцям монастиря, 
за дорученням церковних властей, приділяв 
ректор курської семінарії архімандрит Вар-
лаам, але його настирливі намовляння васи-
ліян зректися унії не давали бажаних резуль-
татів, про що він у своєму рапорті на початку 
березня 1842 р. зауважував «стосовно образу 
своїх думок щодо релігії, незважаючи на все 
можливі способи впливу, вони залишають-
ся твердими у власних переконаннях». Жо-
ден із василіян, які перебували в монастирі 
за весь час його існування не перейшов на 
православ’я. 

Далі буде…
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Не бійся!  
Нехай не опадають у тебе руки! 
Господь буде веселитися тобою  

під час свята.
(див. Соф 3:16-18)

о. Никанор СИТАР, ЧСВВ

Уяви собі, любий читачу, ігумена 
монастиря, котрий стоїть на порозі ювілею 
свого монастиря… Ти, якщо любиш 
прощі і ходиш на Відпусти до святинь 
Василіянських монастирів, знаєш, що 
він приготовлятиме відпустове місце 
з прибраним Престолом на дворі біля 
каплиці, бо ж дуже багато людей прийде, 
покличе єпископа, щоб у більшій мірі 
показати повноту церкви Христової у 
своїм краю, покличе пресвітерів, щоби 
висповідати усіх бажаючих – буде Служба 
Божа і багато причасників як кульмінація 
усього, а потім гостина, щоб не охляли 
прочани у дорозі додому (див. Мт 15:32). 

Отець Діонізій Дребітко ЧСВВ, ігумен Бо-
ронявський, напередодні Великого Ювілею 
250-ліття свого монастиря встиг повернути-
ся уже з другого заслання. 

Але почнімо від першого радянського аре-
шту та заслання 1951-1955 рр. Сталося більше, 
аніж сподівалося. Органи МГБ СРСР (Ми-
нистерство госбезопасности – рос.), того не 
усвідомлюючи, часто під грифом «секретно», 
залишили нам додаткові свідчення правед-
ності і факти з життя ісповідника віри о. Ді-
онізія. Дмитро Дребітко, син Василя та Анни, 
народився 31 жовтня 1911 р. у м. Свалява-Би-
стрий. У 1927 р., після закінчення восьмиріч-

отЕць Діонізій ДрЕБітКо, ЧсВВ,  
на ГосПоДньому сВяті
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ної школи, молодий Дмитро вступив до Чину 
Святого Василія Великого у Мукачівський 
монастир, де відбув вступне випробовуван-
ня протягом двох років, обравши монаше 
ім’я Діонізій. З 1930 р. по 1932 р. навчався у 
Василіянському монастирі в с. Лаврів, Сам-
бірського району. А опісля, був переведений 
на подальше навчання до монастиря у м. 
Добромиль. У 1933-37 рр, брат Діонізій ви-
конував монаше служіння в Ужгородському 
монастирі і продовжував богословські студії. 
Пресвітерські свячення о. Діонізій отримав 
у 1937 р., з рук Преосвященного єпископа 
Олександра Стойки. 

1950 р. після ліквідації останнього ва-
силіянського монастиря у Імстичеві о. Ді-
онізій повернувся до Сваляви, працював на 
ліспромхозі, де його 29 січня 1951 р. арешто-
вано. Почався «процес». Висунуто таке зви-
нувачення: 

Будучи ігуменом уніатського монастиря 
ордену Василіян в с. Боронява, систематич-
но виступав у церкві перед віруючими з про-
повідями антирадянського змісту, в яких 
вихваляв фашистський окупаційний режим, 
говорив неправду про комуністичну партію і 
Радянський союз, а також призивав населення 
надавати допомогу мадярсько-фашистській 
армії у війні проти СРСР. Після визволення 
території Закарпаття від мадярських, фа-
шистських загарбників і возз’єднання з Радян-
ською Україною проводить серед населення 
антирадянську агітацію, направлену проти 
радянської влади на Закарпатті. 

Як велося слідство, допити з вибиванням 
«зізнання», про це ми знаємо, і у випадку з о. 
Дребітком можемо здогадуватися. О. Діонізій 
захищався і частково визнавав «вину», але за 
принципом: аби іншим не зашкодити, а щодо 
себе – хай ся діє Божа Воля. 

Пригадує, що радив людям інколи кори-
тися угорській владі, аби чого гіршого не 
сталося. У часі угорсько-радянської війни 
молився за полеглих закарпатських воїнів, 

і за перемогу справедливого та довготри-
валого миру. На Службах Божих молився, 
виголошуючи єктенію, щоби Господь Бог 
захистив від міжусобної брані. Припускає, 
що якщо «винен», то хіба у тому, що колиш-
ні його парафіяни, які свідчать проти нього, 
тоді вважали, що вони моляться за перемо-
гу угорської армії над радянською. Визнає, 
що будучи ігуменом послуговувався пра-
цею селян, котрі обробляли монастирські 
землі, але ж віддавав їм третину, а інколи 
половину, врожаю так, як наперед домовля-
лися. У часі радянської влади на Закарпат-
ті закликав людей, щоби залишалися у тій 
вірі, в котрій народилися, тобто у греко-ка-
толицькій, аж до смерті, бо вона правдива. 
Пояснював людям, що вони і без священика 
можуть своїх дітей хрестити, вінчати, а по-
мерлих хоронити. У Літургіях сам молився 
за Папу Римського і закликав людей за ньо-
го молитися. У церкві навчав дітей катехиз-
му про Божі і церковні заповіді, про Спо-
відь і Причастя. Говорив про Суд Божий. За 
власною ініціативою написав Обіт вірності 
Папі Римському у справах віри, який склав 
ще у 1936 р. і його при собі беріг з наміром, 
що допоки буде в монастирі, буде його три-
матися-виконувати.

Тепер усім зрозуміло, що було судилище 
формальне, стояло завдання перед органа-
ми МГБ засудити, а допити і факти для ви-
гляду солідності процесу припасувати. До 
слова, у допитах більше цікавилися знайом-
ствами з іншими священиками, шукаючи і 
на них «компромат». Чи може бути пособни-
ком мадярської влади той, кого мадяри два 
рази затримували за те, що заступався за 
своїх парафіян, а за третім разом його аре-
штували та ізолювали як противника Коро-
ни св. Іштвана? 

12 квітня 1951 р. Закарпатський облас-
ний суд засудив о. Діонізія Дребітка, ЧСВВ:

По ст. 54-4 КК СРСР – надання допомоги 
міжнародній буржуазії: позбавлення волі 
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на термін не менш як 3 роки, з конфіскацією 
всього або частини майна, аж до вищого за-
ходу соціального захисту – розстрілу ;

і по ст. 54-13 КК СРСР – активна діяль-
ність проти революційного руху при цараті 
та під час громадянської війни: розстріл або 
оголошення ворогом трудящих з конфіскаці-
єю майна і з позбавленням громадянства;

з приміненням Указу від 26.V.47 р. «Про 
відміну смертної кари» до 25 років арешту 
в «исправительно-трудовом лагере» з кон-
фіскацією майна і поразкою прав терміном 
на 5  років. Ув’язнення відбував у таборах 
ГУЛАГу м. Норільск. 

Яке майно міг мати той, хто з 16 років став 
монахом? Св. Василій Великий жив і вчив, що 
майно дочасне має бути спільним, як є одним 
серцем і однією душею християнська спіль-
нота, бо так описано у Діяннях Апостолів 
(див. Ді 4:32), а розпоряджатися дочасними 
благами має настоятель відповідно до потреб 
і служіння кожного. На суді в останньому 
слові, це було одне єдине речення, отець по-
вівся так, як у Богонатхненному Писанні на-
вчився – по-ігуменському розпорядився: 

Одяг, велосипед і одно пальто залишити 
його пристарілій мамі. 

Вирок давній, як давнє християнство. У 
Малій Азії були християни-скитальці. Їхнє 
життя було опозицією до безбожної імперії. 
Оскільки приватна власність була ознакою 
римського громадянина, то його конфіскація 
і вигнання трактувалися як замінник смерт-
ної кари (див. Єв 10:34). Були і монахи-ски-
тальці, які самі добровільно ставали такими, 
щоби бути в опозиції до нехристиянського 
суспільного устрою. Отець наш Діонізій вва-
жав за краще громадянство Неба, ніж дочас-
ну вигоду, тому не піддавався на улесливі і 
вигідні пропозиції безбожників. 

У березні 1955 р. прокурор УРСР просить 
пом’якшити міру покарання з огляду на те, 
що Дребітко не був громадянином СРСР, 
коли займався антирадянською діяльністю, 

і ще тому, що походить зі сім’ї трудящихся 
селян і раніше несудимий. Суд частково за-
довільнив дане клопотання, зменшивши тер-
мін ув’язнення до 10 років. 

15 жовтня 1955 р. о. Діонізій був звільне-
ний, але повернувся до Закарпаття 12 січня 
1956 р. (Документів щодо звільнення у кримі-
нальній справі від 1951 р. нема – о. Н.). 

11 травня 1990 р. вирок суду від 1951 р. і 
ухвалу суду від 1955 р. скасовано, а криміналь-
ну справу за ст. ст. 54-4 і 54-13 КК СРСР за-
крито. Отець Діонізій Дребітко, ЧСВВ реабілі-
тований. (Потім були ще арешти і ув’язнення, 
але про це при іншій нагоді – о. Н.).

26 липня 1976 р. о. Діонізій упокоївся у 
Господі у м. Свалява, на 65-му році життя, 
49-му монашого покликання, 40-му священ-
нослужіння. 

Богові хай буде подяка, що винагороджує 
терпіння праведного ісповідника віри о. Ді-
онізія і дає нам на заході України тривалий 
мир, щоб ми Його славили великою грома-
дою вірних.  
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Віктор БЕНЕДІТА, Португалія

як кажуть старі люди: «Життя прожити – не 
поле перейти». Деякі життєві ситуації дуже 
повчальні і насичені, показують людські 
характери з різних сторін.
я хочу розказати одну з таких історій, яка 
сталася з моїм товаришем.

життєВий шЛях
На початку своєї кар’єри в сонячній Пор-

тугалії Сашко працював на будівлі. Але щось 
там не склалось і він, з часом, змінив своє 
місце роботи, з’явився на складі будматеріа-
лів. За короткий час власник фірми довірив 
йому вантажний автомобіль. це було саме 
те, що Олександрові подобалося і наш герой 
із задоволенням почав свою нову трудову ді-
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яльність. Як кажуть, знайшла людина своє 
місце – і праця не важка, і патрон відносився 
з розумінням. Відчувши, що від життя можна 
взяти більше, порадився з дружиною, офор-
мив кредит на квартиру. Як пишеться в каз-
ках: «стали вони жити-поживати і добра на-
живати». Але життя – це не казка...

В одну мить патрон різко змінився. З спо-
кійної врівноваженої людини він перетво-
рився на меланхонічного неврастеника. Ніх-
то не міг зрозуміти цієї переміни аж поки не 
«просочилась» інформація, що він заплану-
вав зробити банкротом стару фірму і з часом 
створити нову. Час від часу бізнесмени з до-
помогою таких афер збагачуються і ситуації, 
які виникають під час цього процесу з робіт-
никами (звільнення без соціальних виплат, 
втрата робочого стажу і так далі) нікого не 
цікавлять. Одного дня шеф приніс Саші папе-
ри і попросив його підписати вже, мотивуючи 
це тим, що він переводить всіх працівників на 
нове місце роботи.

– Там зазначено, що за тобою зберігаються 
всі виплати і стаж – з цими словами госпо-
дар фірми подав йому авторучку. Та в нашого 
козака «закралися» сумніви, щось шеф дуже 
поспішав. Коли він уважніше прочитав напи-
сане, відразу ж зрозумів – його намагаються 
ошукати. В документі вказувалось, що фірма 
на якій він працював виплатила йому всі роз-
рахункові і на іншу фірму робітник перево-
диться без жодних заборгованостей і трудо-
вого стажу. Ось так! Очі в українця стали як 
в китайця. це тому, що він їх аж прищурив, 
вдивляючись уважно в текст. Але нічого не 
мінялось – його просто «розводили». А як же 
по-іншому пояснити ситуацію, коли обманю-
ють, намагаючись тобою маніпулювати. Як 
тільки перший шок пройшов, Сашко запитав:

– Що це таке?
– Документи, які ти повинен підписати – 

прозвучала відповідь.
– Але тут вказано, що ви розрахувалися зі 

мною. Де ж ці гроші?

Зрозумівши, що афера не вдалася, шеф 
сердито вирвав з рук Олександра документи і 
пішов геть. Наступного дня з ним розмовляв 
вже бухгалтер:

– Вибач, вчора мене не було на місці і шеф 
взяв не всі папери (хтось повірить???!!!). Ось 
вже повний комплект, можеш спокійно під-
писувати.

Далі – гірше. Почалися затримки з зарп-
латою і люди місяцями чекали на свої ж за-
роблені гроші. Зрозуміло, нашого героя така 
ситуація не влаштовувала. Маючи двоє ді-
тей, кредит на квартиру і власні амбіції, він 
почав діяти. Олександр звернувся за допомо-
гою у відповідні державні інстанції. Там його 
уважно вислухали і пояснили, яке він має 
права і обов’язки. Заручившись підтримкою 
державних служб, Сашко знову спробував 
залагодити конфлікт мирним шляхом, ста-
раючись не доводити діло до суду. Але це не 
та казка, де щасливий кінець. Патрон не мав 
бажання змінювати своє рішення і обіцян-
ка, що скоро все зміниться в кращу сторону, 
залишалося словами. І наш друг остаточно 
впевнився, що ніхто просто так нічого не від-
дасть. Тоді він знову відвідав EDICT (один з 
основних напрямків цієї організації – захист 
прав працівників) і приніс власнику фірми 
листа, де чорним по білому написано: «якщо 
ви в такий то проміжок часу не розрахуєте 
робітника з правом соціальної допомоги, 
то установа накладе на вас штраф». Лише за 
допомогою цього документа Саші дали на-
правлення на біржу праці, де він два роки 
отримував державну допомогу. Та на цьому 
вчинки шефа закінчилися. Виплатити розра-
хункові і кількамісячну заборгованість кате-
горично відмовився.

Олександр звернувся в суд... Роки минули, 
а «віз все там же». Наш хлопець має неабия-
кий характер і наполегливість, але перемогти 
бюрократичну машину не так просто. Поба-
жаємо йому удачі й щасливого рішення про-
блеми! 
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нотатКи із зони ато 
(оПоВіДання) (закінчення)

личаво поніс у кущі. Хлопець не став сварити 
тварину, а тільки посміхнувся:

Усі їсти хочуть. Голод не тітка.
Він відкрив кілька баночок консервів і по-

ставив тваринам:
Їжте, ви теж голодні. Ви ж не винні, що 

таке життя настало.
По обіді вже знайомий майор, а звали його 

Сергій, приніс нам багато продуктів. це були 
різноманітні м’ясні та рибні консерви, со-
няшникова олія, кілька видів круп, печиво, 
мед і навіть «Снікерс» для мене.

Дід розхвилювався:
– Дякую тобі, добрий чоловіче, за увагу та 

щедрість. Якщо буде потрібна наша допомога, 
звертайся.

– Сподіваюсь, що не знадобиться, бо ми 
через кілька днів поїдемо далі. Але щиро дя-
кую. Буду мати на увазі.

Але не так сталося, як гадалося.
Багато їжі воєнні роздали мешканцям села, 

намагаючись підтримати їх, тому що бачили 
і розуміли, що люди збідніли, не отримуючи 
пенсій і зарплат.

Солдати не пішли так скоро, як сподівали-
ся. І ми помітили, що припаси їх скінчуються, 
а нових поки що не підвезли.

Світлана ЛИХИТЧЕНКО, 
вчитель укр. мови, с. Кримське, Луганська обл.

Знайомство з українськими 
військовими, перші враження
Хочу сказати, що за цей час, коли велися 

незрозумілі події на Донбасі, люди поступово 
обідніли. Всі банки були зачинені, пенсії не 
видавали, працювати було ніде. Магазин, а їх 
у селі всього два, були пусті. Розібрали навіть 
прострочену крупу. Люди доїдали свої нехитрі 
запаси. Добре хоч городина вродила, то у ко-
морі були і овочі, і трохи м’ясних продуктів.

Хоч не дуже ситі, але з голоду не помре-
мо,  – каже дід. – Ще й допоможемо добрим 
людям, якщо буде треба».

Проживши все життя у невеличкому селі, 
бачивши лише знайомі обличчя, ми були тро-
хи збентежені такою кількістю солдатів і не 
знали як себе поводити. Але вони самі почали 
приділяти нам увагу.

Вранці ми з мамою поралися на подвір’ї. 
Поряд, весело помахуючи хвостом, бігав кім-
натний песик.

До нас підійшов воєнний і почав розпи-
тувати як нам живеться, чи досить їжі, може 
потрібна якась допомога. Ми подякували за 
хвилювання, сказали, що все необхідне має-
мо. Він був майором. Розповів, що сам із села, 
де батько працює директором школи. Пообі-
цяв не залишити нас без уваги і зник.

Тим часом солдати на вогні підігрівали свої 
сніданки. це були червоні баночки із тушко-
ваним м’ясом. Запах пряного м’яса рознісся 
по окрузі, збираючи усіх котів і собак. ціка-
во було спостерігати, як великий, рудий пес 
підкрався, спокійно улігся перед солдатом, 
і не встиг він на хвилинку відвернутися, як 
він обережно взяв зубами відкриту баночку 
із таким дорогоцінним для нього м’ясом і ве-
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– Оленко, а давай приготуємо хлопцям 
обід.

– Який, діду?
– Зваримо смачний борщ, вареники з ка-

пустою і картоплею. Хай посмакують домаш-
ньою їжею.

– Давай.
Ми наварили відро борщу і два відра ва-

реників: одне з капустою, друге із картоплею, 
заправили їх шкварочками зі смаженою ци-
булею і ввечері нагодували зморених і зго-
лоднілих захисників.

Хлопці були дуже вдячні. Від несподіванки 
у деяких з них на очах з’явилися сльози.

Два тижні ми готували їжу із своїх нехи-
трих продуктів, годували солдат. Потім вони 
пішли. Розлучалися зі сльозами на очах, з по-
дякою за турботу про них.

ця подія перевернула усе моє життя. Ще 
багато разів доля зводила мою сім’ю з «вось-
мидесятою», так себе вони називали.

Забігаючи наперед, скажу, що коли у ви-
гнанні і через потужні бойові дій у чужому 
місті вони раптово дізналися, що ми поруч, 
знайшли нас і віддячили. цю допомогу від 
щирого серця я запам’ятаю на все життя.

Обстріли. Знайомство з підвалом
Колись чисте, прозоре небо затягли темні 

хмари війни. Вони, неначе якісь великі хижі 
птахи, нависли над селом, наганяючи на лю-
дей жах і неспокій.

Все частіше було чути гуркіт тяжкої зброї, 
все ближче і ближче долітали снаряди від 
танків, «Градів», міни.

У повітрі відчувався запах війни. Його не за-
буду ніколи і не сплутаю ні з чим. Раніше я не 
розуміла вислів «в воздухе пахло вайной», але 
зараз цілком його усвідомлюю. це запах пилу і 
копті, мазути й заліза, запах спітнілих солдат-
ських тіл, крові і бруду, жахіття і болю. Стріля-
ли день і ніч. Стріляли майже без перестану.

Люди змушені були переходити до підва-
лів. Вони будували там міста для відпочинку, 

переносили ковдри, теплий одяг, документи, 
цінні речі; запасалися водою і харчами. У кого 
були маленькі діти, приносили іграшки, щоб 
якось заспокоїти дитину.

Тварини теж боялися пострілів. Вони не 
відставали від своїх господарів ні на крок, бі-
гли за ними або попереду і забивалися у куто-
чок. Війна наганяє жах на всіх.

У селі було кілька двоповерхових будин-
ків з великими підвалами. І тільки в одному 
з них підвал був призначений під бомбосхо-
вище. Там були окремі кімнати і великі бро-
ньовані двері. У цьому домі жила наша добра 
знайома. І ми переїхали до неї. У підвалі у нас 
була окрема кімната. Поруч жили інші сім’ї, а 
далі – солдати.

З кінця грудня почалися дуже сильні об-
стріли. Село розстрілювали з «Градів» і міно-
метів. Стріляли все частіше і частіше, особли-
во вночі. Тоді нам доводилося переховуватися 
і навіть спати у підвалі.

Враження від побаченого
Кажуть, що собака – друг людини. І це дій-

сно так. Скільки таких друзів спасли людям 
життя. Я помітила, що солдати підгодовували 
собак, привчають їх до себе, а потім разом з 
ними їдуть в окопи воювати.

У знайомих теж був невеличкий песик То-
пік. Він прожив у квартирі змалечку і відчу-
вав себе її господарем. Дуже любив і оберігав 
свою сім’ю: хазяїв та їх котів. Рудий, пухнас-
тий, невеликий, як іграшка, Топік подобався 
усім. Завдяки йому ми вчасно спускалися у 
підвал, а виходили звідти тільки за його до-
зволом. Собаки дуже добре відчувають, коли 
почнуться обстріли.

18 січня, десь о 4 годині ранку, роздався 
страшний гуркіт. Навколо розривалися сна-
ряди, освічуючи небо. Топік почав скавчати і 
потягнув нас до дверей. Ми ледь встигли між 
пострілами пробігти у підвал. Песик дрижав 
від остраху, дивився на нас великими сумни-
ми очами, переповненими жаху і відданості. 
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Не знаючи куди сховатися, він тулився до ха-
зяйки. Гриміло все навкруги. Дрижали земля 
і небо.

Ми чули, як з нашої і з сусідніх квартир 
сиплються розбиті вікна, як снаряди від тан-
ків б’ють по дому, розбивають квартири на 
другому поверсі, дах. У підвалі було мото-
рошно. Стеля над головою хиталася, стіни 
здригалися від прямого попадання важкої 
зброї.

Привели пораненого солдата. Він розрізав 
ногу склом та черепицею. Я ніколи не бачила 
стільки крові. Вона капала на землю і посту-
пово темніла.

Наша знайома швиденько нагріла води, 
ножем розрізала і зняла взуття. Жінка витя-
гла скло, промила рану, обробила її якимись 
ліками, дала хлопцю заспокійливе і знеболю-
вальне. Потім наложила пов’язку і обережно 
перев’язала ногу.

Хлопець був дуже молодий, десь років 
дев’ятнадцять. це був його перший бій. Ма-
буть нога дуже боліла. Я помітила це по об-
личчю і мені стало дуже шкода його. Нали-
ла з термоса гарячого чаю, дістала цукерки і 
пішла до хлопця. Від солодкого він відмовив-
ся, а чаю випив із задоволенням і був дуже 
вдячним.

– Не хвилюйся, Оленко, нога до весілля за-
живе. Ось видужаю, почекаю поки ти підрос-
теш і приїду свататися. Ну що, підеш за мене?

Я засоромилася і побігла у свою кімнату. 
Мама притулила мене до себе і заплакала. То-
пік дивився на нас великими переляканими 
очима і мовчав. Три дні і три ночі стріляли 
без перестану. Ми не могли навіть виглянути 
з підвалу.

21 січня десь на кілька годин затихло. 
Люди, у кого були машини, почали виїжджа-
ти з села.

Разом із пораненими мене з мамою виво-
зила швидка допомога. На прощання я при-
тулилася до діда:

– Діду, а чого ти не їдеш?

– Люба моя, на землі нема нічого кращого 
за рідну домівку. Я тут народився, тут і помру.

Ми їхали під обстрілами. Машину кидало 
з боку на бік. Поранені солдати стогнали від 
болю. Дорога здавалася дуже довгою. Було 
сумно і жахливо. Нас ніхто не зупиняв, але 
навкруги стріляли і кулі інколи чіплялись за 
машину.

До міста доїхали з пробитим колесом. 
Брудні, перелякані, але живі…

Дивились навкруги, на людей, які ходили 
усміхнені, гарно вдягнені, наче з іншої плане-
ти. Вони поглядали на нас уважно, з цікавіс-
тю, але без жалю і співчуття й ми зрозуміли, 
що «ситий голодному не вірить».

Так розпочалося життя на чужині.

Туга за домівкою
Кажуть, що рідний дім пахне особливо. І 

це дійсно так.
Порив вітру збирає воєдино неповторні 

запахи трав і квітів, що ростуть біля дому, 
полів і лісів, що охороняють його подвір’я, 
додаючи присмаки корів, парного молока і 
несе далеко-далеко туди, де ти знаходишся 
– на чужині. цей подих дитинства неповтор-
ний. Він супроводжує людину усе життя, 
збуджує спогади, манить додому, заставляє 
сумувати за ним.

Тільки на чужині ти розумієш, що краще 
за твій дім нічого на світі нема. А Україна – 
це і є наш рідний дім. І незважаючи на те, де 
ми живемо: на Сході чи Заході, в окупованій 
зоні, чи в зоні АТО, ми – українці.

Ми народилися на цій землі, з молоком 
матері ввібрали в себе любов до неї, виросли 
та виховались на народних звичаях.

Ми всі настраждалися вдосталь. Треба 
сказати: «Досить!» – зупиніть бойові дії, цей 
безлад, це братовбивство. Треба дати людям 
змогу жити разом, в єдиній країні.

То ж збережемо свою рідну Землю, свою 
співучу, мелодійну мову, свою домівку! Збе-
режемо для себе і для майбутніх поколінь. 
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Вірші шКоЛяріВ з ато Про уКраїну
(с. Кримське Луганської обл.)

моЛитВа за ВоїніВ ато
Антонова Вікторія, 10клас
Боже святий, всемогутній,

Прошу у Тебе небагато,
Лише, щоб воїн,  

що воює на Сході, 
Повернувся до рідної хати.
Нехай він рук не покладає,

Тримає міцно зброю,
Знає, що його чекають

Дружина, діти й мати вдома.
Хай допоможуть їм молитви,
Що линуть з уст людей рідних.

Бажаєм повернутись  
всім додому,

А ми помолимось за них.
Їх на війні калічать і вбивають
І в спину їм стріляють вороги,
Але захисники не дозволяють

На нашу землю ворогам пройти.
Готові всі життя  

своє віддати
Заради рідної землі,

І не дають упасти на коліна
Своїй рідненькій Україні.
Ми ворогів своїх здолаєм,

Могутніми станемо й міцними,
Здобудемо ми волю і свободу
Для нашої святої України.

Молюсь за наш народ,
Він вільний, дужий і могутній,

Ніяка сила не здола його
І щастя наше  

буде незабутнє.

БіЛь за уКраїну
Чубарев Денис, 10клас

Країно моя, Україно!
Люба моя, нездоланна,

Тебе ділили, били,
Але ти непереможна, сильна, гарна.

Що зробити такого,
Щоб не було війни?

Скільки крові пролилося
На святій рідній землі!
Гинуть за тебе хлопці,

Ті герої молоді,
Вони більше не побачать

Своєї рідної землі.
Не відчують подих вітру,

Пошепту трави,
Не почують ніжні співи

Старої верби…
Хай шумлять ліси,

Трава, напоєні дощами,
Хай скоріше мир настане.

Україна з нами!

моВа
Кононова Дар’я, 5клас

Ти люби і бережи
Мову свою рідну.

Мелодійну, чарівну
Мову солов’їну.

Знай, що на Землі нема
Нічого ріднішого.
Вона серцю дорога

Є для всіх милішою.

сонЕЧКо
Кононова Дар’я, 5клас

Сонце світить в синім небі,
Вітер трави розганя,

Налетіла чорна хмара,
Сумна хмара, грозова…

Всі пташки умить притихли
І не чутно їх пісень,

Лиш свірчки  
в траві співають:
«Дзень – дзелень,  
дзень – дзелень».

Потемніло небо чисте,
Хмари там з’явились вмить

Скублилися, загустіли,
Сонечко закрили геть.

моя уКраїна
Кононова Дар’я, 5клас
Є на світі багато країн

І у кожної з них своя мова,
Але наймиліша за всіх
Моя Україна чудова.

Чую спів солов’їв,
Подих стиглих полів

І пісні мелодійні, чудові.
Чую: мова звучить,

Як струмочок дзюрчить,
Моя рідна, українська мова

Розцвітай, любий край,
Багатій, рідний дім,
Новий рік хай несе
Мир і щастя усім.
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моЛитВа  
за ВіДВЕрнЕння 

Війни

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Боже, від війни рятуй,
Давши благодать святу,

Щоб ми жили дружелюбно
І не діяли всі згубно.

Не бажаємо тривог…
Господи, цей діалог

Хай єднає нас з Тобою
Й не згаса мерщій росою.

У житті теж прагнем миру,
Хочем вибратись із виру
Злоби, підступу та болю,
Що штовхають у неволю.

Спокій хай панує скрізь,
Щоб поменшало тут сліз

І в добрі єднались люди,
Вільні від гріха облуди!

42
український  

католицький  
часопис

вересень 2016вЧимосЯ з ЖиттЯ



о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

Відразу після війни я працювала в поло-
говому відділі нашої Барської лікарні. Ще не 
будучи медсестрою, у моїй праці був один 
цікавий випадок, який я хочу вам розказати. 
це вже пізніше мене відправили вчитися до 
Вінниці, після цього все своє життя відпра-
цювала у нашій лікарні медсестрою.

– Ось послухайте! – Марія, згадуючи, як це 
було, стала мені розказувати:

Одного ранку до роддому, – так тоді нази-
вали пологове відділення, – привозить батько 
підводою чи то з Киянівки, чи Голубівки, чи з 
якогось іншого села свою дочку. Він був дуже 
зворушений зайшовши до нас у приймальну і 
почав тривожно голосно розказувати: 

– Я привіз до вас свою дочку в положен-
ні, – буде скоро родити. Зараз вона сидить на 
возі, ось – на вулиці. 

– Якщо привезли, то нехай вона заходить у 
приймальну, її зареєструють і покладуть в па-
лату. Бог щастя вам дає на радість, через день 
будете дідусем, – відповідала з оптимізмом 
старша сестра. 

– Яке там щастя, – розводив батько руками, 
розповідаючи про своє горе та недолю своєї 
дочки, – під час голодування померла її мати – 
моя дружина, братик, бабуся і на мої руки Бог 
її мені залишив. Добре, що хоч мачуху полю-
била. А тут ще жених відмовився від неї – кло-
піт та тільки. Всю війну пройшов і ось знову… 

– Не переживайте, добродію, просіть Бога, 
щоб все було добре. Вам потрібна зараз допо-
мога?

– Ні, ні! Вона ще зайде сюди, – говорив з 
полегшенням батько.

 А вже на другий день почались пологи, які 
були дуже важкими. Через дві години Галині, 
яка все ще була в тяжкому стані, повідомили:

– У вас народився хлопчик.
– Спасибі! – відповіла крізь зуби Галина, 

положивши свою руку на серце. 
 Через деякий час Галині ставало легше і 

вона чекала одного, коли хлопчика принесуть 
до неї і покажуть його.

Та марні були сподівання. Хлопчик при по-
логах з невідомих причин помер, а її тільки 
заспокоювали і навпаки потішали як могли, 
що народився хлопчик. Лишень через два дні 
все таки її повідомили, що дитина народилась 
неживою. Для Галини це був знову неабиякий 
тяжкий удар.

До неї підійшла медсестра і почала її заспо-
коювати: 

– Ви не перша і не остання переживаєте 
таке горе. Зважайте на свою молодість і у вас 

ДВі матЕрі
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народиться ще не одна дитина. А ми скажемо 
вашому чоловікові, що вашої вини в цьому 
немає. 

– Немає в мене чоловіка, був хлопець і ми 
договорились, що назавжди будемо разом  – 
поберемося. Я повністю довірилась йому, хоч 
потрібно було найперше повінчатись у церк-
ві, щоб Господь нас поблагословив. Та ви-
йшло зовсім по-іншому.

Коли я завагітніла, то відчула велику від-
повідальність перед Богом і людьми. Я не 
соромилась цього і хотіла стати матір’ю. Од-
ного разу він прийшов до мене, був дуже бай-
дужий і говорить мені, щоб я своє дитя… Я, 
дивлячись на нього, навпаки з розумінням 
цієї справи, мовила: «Ні!» А він став говори-
ти, якщо я його не послухаю, то ми назавжди 
розійдемось. Дав мені на це три дні, щоб я по-
думала. Боже, що я пережила, як я молилася. 
Я не могла цього приховати перед батьком, 
але допомогти мені він був не в силі. На тре-
тій день прийшов дуже злий Віктор. І навіть 
нічого не кажучи, запитав лише: «Вирішила?» 
Я мовчала. Тоді він гордо тріснув дверима, ви-
ходячи з хати заявив: «Прощай! Мені дітей не 
потрібно, зрозуміла!» Коли він вийшов з хати, 
я дала волю сльозам. Батько мене зрозумів і 
мене підтримав, та й мачуха добре віднеслась 
до мене. А тепер у мене другий удар. цього я 
не сподівалася. Вся надія була на цю дитинку 
і тут знову таке…

На цей час до нас привозить на бобику мо-
лодий офіцер двадцяти шестирічний капітан 
чи то дружину, чи наречену і по-військовому 
немовби приказав, щоб ми прийняли від неї 
роди. Ми дуже до неї віднеслися з відпові-
дальністю, бо все таки це жінка військового 
начальника, не те, що дівчина з села. Не дай, 
Боже, щось не так, то всім дістанеться. Тоді 
часи були строгі.

Після обіду цього ж дня успішно народжу-
ється дитина. Ми цю дитиночку вдвох, я і ще 
одна акушерка, принесли до дружини офіцера.

Мати дитини накрила голову ковдрою, по-

вернувшись до стіни, так, що ми подумали, 
що вона спить.

Тут увійшла медсестра, взявши її за руку, 
кажучи: 

– Ось ваша дитина, – немов би хотіла при-
нести їй радість, та тут же почула від матері 
якесь сичання. 

– Не надо мне ребенка. Не хочу! У меня 
нет времени заниматься детьми, – не дивля-
чись на дитину, говорила вона незадоволено 
з якоюсь злобою, додаючи, – извините, что 
прошляпила и не зделала вовремя аборта, все 
некогда, каждый день гастроли.

– То що нам робити? – запитувала медсе-
стра.

– Убить, неужели вас надо учить, что де-
лать в таком случае.

– Як вбити? Та це ж дитина, хлопчик.
 – А так, укольчик и на этом точка. если вы 

того не сделаете, мой муж прикажет, у него 
большая власть. За невыполнение моего же-
лания будете пенять не себя. Я не останусь в 
долгу перед вами. Понятно вам! Работайте!

Медсестри заметушилися, тільки що не-
давно померла дитина, а сьогодні заставля-
ють таки вбити дитинку. Все залежить від 
рішення головного лікаря. А що, як він пого-
диться. Ні, він немає на це права, але… 

Тоді медсестра підійшла до Галини, що пе-
ребувала у сусідній палаті і стала жалітись 
перед нею. Галина уважно слухала її, а по-
тім піднявшись з ліжка, попросила показати 
дитинку, від якої відмовилась мати. Сестра, 
вийшовши на коридор, в душі промовила: 
«Боже, врятуй…»

Її серце защеміло, коли вона побачила не-
винне немовля і тихим голосом промовила:

– Якби так можна, я б не задумалась і взяла 
цю дитинку за свою.

Медсестра порум’яніла, усміхнувшись, ще 
раз спитала:

– То ви взяли б цього хлопчика за свою ди-
тину?

– Так, – рішуче відповіла Галина, – ця дити-
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сестра стала розповідати, а він тут же став 
вимагати від неї пояснення, чому йому нічого 
не повідомили про смерть дитини, і просив 
показати місце захоронення. Тоді таких дітей 
хоронили на цвинтарі. 

– цей випадок я так не пропущу. Винні 
за його смерть повинні відповідати за свою 

байдужість до ново-
народжених перед 
законом. А тим біль-
ше його дратувала 

медсестра, яка усміха-
лась. 

– Я не розумію 
вас, сестро, як мож-
на усміхатись, коли 
йдеться про життя 
людини, адже ж я 
також був на фронті 
і різні випадки мені 
приходилось бачи-
ти.

Після цього се-
стра запросила його 
у свій кабінет і роз-
казала все про його 
сина та матір «га-
строльорку». Він 
уважно слухав кож-
не слово і з якоюсь 

гіркотою сприймав до 
серця це все, а потім з ве-

ликим почуттям, каже:
– Ви мужня людина. Врятували життя 

моїй дитині, ви зробили геройський вчинок. 
Я вам безмежно вдячний, а тепер покажіть 
мені мого синочка.

Медсестра завела його в палату, де Галина 
саме годувала його хлопчика своїми грудьми. 
Він дивився то на Галину, то на свого синочка. 
На відкритих білих грудях Галини блистів ма-
ленький срібний хрестик. Тоді він звернувся 
до сестри:

– Дозвольте мені залишитись хоч на хви-

на заспокоїла б мені подвійне горе.
Медсестра про бажання Галини розказала 

усім працівникам і навіть головному лікарю 
пологового відділу. Ще раз ходили до матері 
немовляти і вона категорично відмовилась:

– Ви понимаете, я артистка, мне надо ехать 
на гастроли. Дети будут потом.

цим було все вирішено. 
Медсестри порадившись 
віддали дитинку Галині, а 
її мертву вирішили похо-
ронити.

Галина раділа, але 
про цей випадок ви-
рішила нікому нічого 
не говорити, особливо 
боялась говорити про 
це батькові. На її сер-
ці була якась тривога, 
але відчувала таємний 
голос: «Не бійся! Ди-
тині потрібна мати». 
І тут виникали інші 
думки: «А якщо від-
мовитись, я ще моло-
да, незаміжня… А 
що далі? Чи візьме 
мене хтось з дити-
ною?» а друга дум-
ка: «Я його виховаю, 
він буде мене любити. 
Буде невістка в мене…»

Медсестра підійшла ще 
раз до артистки, заявивши: 

– Ми виконали вашу волю, якщо хочете ми 
дамо довідку, що дитина ваша померла. 

– Никаких справок. Я еду домой, – говори-
ла вона з якоюсь гордістю і тут стала наводи-
ти манікюр, робити зачіску, підмалювавшись, 
вийшла з родильного будинку.

Тільки через три дні в пологовий будинок 
зайшов офіцер, батько дитини. Мабуть він 
вже щось знав, бо став вимагати пояснення 
смерті його дитини. Коли йому старша мед-
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линочку на самоті з цією матір’ю.
Вона тут же вийшла з палати і стояла на 

коридорі, чекаючи, коли він вийде з палати. 
Двері були відкритими і вона добре чула їх 
розмову. 

– Галино, я хочу щоб ти мені зараз відпові-
ла на моє запитання. 

– Прошу, я слухаю, що вас цікавить?
– Чи ти не хотіла б стати моєю дружиною і 

разом з дитиною ділити зі мною долю?
Він був настільки захоплений, що не міг 

щось більше сказати.
Галина мовчала, а по її лиці текли само-

хіть сльози і падали на головку дитини. це ще 
більше зворушило його, що він також вийшов 
на коридор і витирав сльозу, щоб не бачила 
сестра, яка стояла вкінці коридору. Вона по-
дала вид, що нічого не бачить і сказала.

– Все буде добре, Галина смілива дівчина і 
ви будете з нею щасливі.

А коли він увійшов до палати, Галина тут 
же спитала.

– Звідкіля ви? 
– З Гайсинського району. Мені так хочеть-

ся, щоб моя дружина була таки з моїх країв, 
– відповідав капітан, жаліючись, що йому в 
цьому не везло.

– Ви не проти, щоб дитинку охрестити, бо 
я віруюча християнка. 

– Тільки так, – відповідав і тут же поцілу-
вав її в чоло, а потім взяв свого синочка на 
руки підніс у верх і засміявся, кажучи:

– Терпи, козаче!…
А до Галини промовив:
– Мене звати Петром, я також з села, гово-

ри до мене вже на «ти».
Заспокоївшись, вони довго розмовляли 

між собою, а потім всім медпрацівникам 
подякував, подався на свою квартиру. Те-
пер до Галини Петро приходив кожного 
дня і приносив все необхідне. А коли ви-
писували Галину, всім медсестрам привіз 
подарунки. це були солодощі, яких ніде на 
цей час не було.

Через два тижні він знову завітав до лікар-
ні і приніс письмові запрошення, кажучи до 
старшої медсестри: 

– В цю суботу будуть у мого сина хрес-
тини, тому прошу вас бути хресною мамою 
для нього і свідком нашого шлюбу з Гали-
ною. Ви знаєте, що мені не можна цього ро-
бити у церкві, то ми запрошуємо священика 
до хати, так буде краще, а хлопчика назвемо 
Андрієм. Моя наречена дійсно виступає з 
гастролями перед солдатами і я переконав-
ся, що вона не може бути моєю дружиною. 
А тут мені сам Господь Бог дарує щиру нашу 
українську дівчину, тому надіюсь, що ми 
створимо гарну родину. Лиш би був мир і 
спокій на цьому світі.

Як було задумано, так і сталося. Молодий 
офіцер часто потім навідувався до нас і за-
вжди був вдячний, що Бог його нагородив, до-
брою дружиною. Як склалось їхнє життя мені 
невідомо. Мабуть його далеко відправили 
десь служити, бо такі часи були, але я завжди 
молилася за їхню щасливу долю, особливо, за 
Андрійка. Мені так хотілося, щоб вони у цьо-
му безбожному світі не втратили найдорож-
чого, що є вірою в Бога Тройці святій Єдиній. 
Бо таки зустрінемось всі на Страшному суді і 
добре буде, коли вони і я станемо по правиці 
нашого Господа Ісуса Христа. Хоч мені зда-
ється, що вони повернулися в Україну, а де 
живуть, не знаю. А можливо вони приїдуть 
до Бару і зайдуть до вашого храму, щось моє 
серце відчуває, що Андрій не може забути на-
шого міста. Він тут народився.

 А тепер, отче, ще мене посповідайте, бо 
перша п’ятниця надходить, а я вже більше як 
місяць не сповідалася, – говорила спокійно 
моя добродійка, поклавши свою пожертву на 
стіл, яку що місяця приносила, уділяючи, зі 
своєї невеликої пенсії на відбудову храму. 

Розповідала вислужена медсестра  
Барської районної лікарні, 

нині вже покійна, Марія Межвінська
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за ВсЕ тоБі я ДяКую!
 Слава Ісусу Христу!

На сторінках журналу «Місіонар» хочу 
висловити щиру подяку Господу Богу, Ісусу 
Христу, Матінці Божій, що розв’язує вузли, 
св.  ап. Юді-Тадею, св.  Антонію, св.  Йосифу, 
всім святим за отримані ласки та вислухані 
молитви протягом всього мого життя.

Дякую, Тобі, Боже, за ласки і щедроти, які 
зсилаєш на нашу родину.

Лучка Любов,
с. Підгороднє, Золочівський р-н, Львівська обл.

 Шановна редакціє, хочу щиро подяку-
вати Господу Богу, Матері Божій Неустанної 
помочі, блаженному митрополиту А.  Шеп-
тицькому, святим Юді-Тадеєві, М.  Чарнець-
кому, Шарбелю, Йосифу, Анні, Терезі, Марті, 
Антонію, Бенедикту і всім святим за вислу-
хані ласки і просьба за здоров’я моєї сім’ї і 
всім потребуючим. Прошу Бога і Юди-Тадея 
щире вибачення за те, що так пізно пишу.

Оксана,
Старосамбірський р-н.

 Слава Ісусу Христу!
В ім’я Боже хочу вас, християн, свяще-

ників та усіх, усіх людей доброї волі попро-
сити, благати помолитися за нашу близьку 
хвору родичку Надійку, в якої хвороба про-
гресує, а в неї малолітні діти, яким необхід-
на мама. І хвороба її не може чекати черги. 
Уся наша родина молиться за її здоров’я, за 
зцілення її, також і я в ім’я Боже стараюся 
молитися за Надію кожен день вервичку до 
Чудотворної Божої Матері, щоб не випуска-
ла її з своїх рук та щоб зціляла її. І з Божою 
допомогою я знаю, що молитви забагато не 
буває. Коли в ім’я Боже ми усі будемо моли-
тися один за одного, то Господь у Пресвятій 
Трійці подарує здоров’я усім, щастя та Божу 
Благодать.

А ще хочу поділитися досвідом. Сталось 
таке Боже чудо: у чоловіка одного разу так 
пекли знизу п’яти, що він не знав, що роби-
ти? Бог дав мені таку думку, я взяла свячений 
єлей, куплений у церкві, і мастила п’ятки цим 
єлеєм і молилася вервичку і так молилася 
два чи три дні і п’ятки перестали пекти, в ім’я 
Боже та на славу Божу.

І другий випадок: в мене так заболіла пра-
ва рука, що я з криниці, в той час не могла 
витягнути відра води. Правда, десь декілька 
місяців я читала Акафісти: до Матері Божої, 
до Ісуса Христа, до Іова Почаївського, до Се-
рафима Саровського та до інших святих (у 
день читала 1-2 Акафісти), а також ранішні, 
вечірні молитви та інші повсякденні молит-
ви і просила, щоб Господь зцілив мені руку. І 
Бог вислухав мої молитви і зцілив мені руку. 
За що Господу, Матері Божій та усім святим 
ми дуже вдячні.

Бог має до нас усіх Велике Серце і Безмеж-
ну Доброту й сказав нам: «Просіть – і дасться 
вам, шукайте – і знайдете, стукайте – і від-
чинять вам». І з Божою допомогою ми усією 
родиною надіємося і віримо, що Господь зці-
лить нашу Надійку. В ім’я Боже дуже дякую 
наперед Вам усім, хто долучиться до молитов 
за зцілення Надійки та дуже дякую редакції, 
працівникам «Місіонаря» за швидко надру-
кований мій лист. Крім цього особисто хочу 
подякувати католицькому часопису «Місіо-
нар» та всім хто пише статті в журналі, адже 
Ви робите Божу справу. цей журнал як світло 
серед темряви.

Не вагайтесь писати про чуда, які сталися 
у Вашому житті, адже це все в ім’я Боже та на 
славу Божу, а Бог за це подає Божу Благодать.

З християнською любов’ю 
Ірина Запотічна, 

с. Семенівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
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 Шановна редакціє!
Хочу через часопис «Місіонар» скласти по-

дяку Господу Богу, а особливу Матінці Божій 
із Зарваниці, образ якої перебував тиждень у 
нашій церкві. 

Щодня ми приходили молитись до Бого-
родиці за оздоровлення маленької внучки 
Софійки. Наші молитви були вислухані і 
внучка одужала. А також хочу висловити 
свою щиру подяку святій Філомені, свя-
тому Юді-Тадею, Андрею Шептицькому, 
Григорію Лакоті, св. влкмчц. Софії, Благо-
словенному едмонду Бояновському, Бого-
родиці Неустанної Помочі та Божому Ми-
лосердю.

Тому хочу звернутись до всіх людей, які 
знаходяться у тяжких життєвих ситуаціях. 
Не втрачати віри і щиро молитись. Бог за-
вжди знає, як краще для людей.

Дякую Богу за все!
Заліско Л.Ф.,

м. Львів

 Слава Ісусу Христу!
Сердечно дякую Ісусу Христу, Мамі 

Пресвятій Богородиці Марії, св.  Йосифу, 
св.  Миколаю, св.  Партенію, св.  Філомені, 
св. Риті, св. Володимиру і св. Ользі, св. Ва-
лерію, св.  Франциску всім св.  Апостолам, 
святим, св. Архангелам, св. Ангелам за на-
дані ласки.

А також Папі Франциску і Папі (емериту) 
Бенедикту ХVІ, Архієп. Святославу, Архи-
єп. Мечиславу Мокшицькому, Єп. Михаїлу 
Ковтуну, єп. Леону, о. Ігнатію – ігумену мо-
настиря св. Юра в м. Червонограді, також о. 
Михайлу Нискогузу – настоятелю парафії 
св. Йосафата в м. Червонограді, настоятель-
ці монастиря святої Трійці с. Терезі Леськів 
м. Сокаль і всім добрим людям за їх братню 
підтримку і добре слово.

З любов’ю 
Валерій Шевченко,

батько 9 дітей, студент

 Слава Ісусу Христу! Шановна редакціє 
журналу «Місіонар», хочу на сторінках Ва-
шого часопису висловити безмежну вдяч-
ність Господу Богу, Пресвятій Богородиці, 
що розв’язує вузли, св. Юді-Тадею , отцю Піо, 
св. Шарбелю, св. Бенедикту, цілителю Панте-
леймону, блаженному о. Миколі Чарнецькому 
за одужання мого сина. Дякую всім за їхнє за-
ступництво перед Богом і що всі мене почули 
до кого я взивала, що Господь повернув його 
до життя і допоміг йому пройти всі важкі миті 
одужання. Дякую Тобі Господи , що можу 
сьогодні у цьому свідченні прославити Тебе , 
Твою Матір і всіх святих , до кого я зверталась 
у своїх молитвах за заступництвом. 

Мій син поїхав за кордон, де з ним став-
ся нещасний випадок. Життя його трима-
лось на волосинці. Він дихав за допомогою 
апаратів, переніс два крововиливи в мозок, 
йому зробили операцію і … кома. У цьому 
розпачі я почала молитися дев’ятниці до 
всіх святих. Крім цього, молилась до Отця 
Піо і просила, щоб мій син вийшов з цього 
стану. На третій день дев’ятниці до св.  Піо 
мені приснився сон, що він мені каже лагід-
ним голосом: «Моя люба, він вийде з цього 
стану через 15  днів». Я , вся наша родина і 
всі знайомі молились за його одужання. В 
багатьох церквах відправлялись Служби 
Божі і святе Причастя в наміренні за зці-
лення душі й тіла мого сина і вони зроби-
ли чудо. Господь вислухав наші молитви та 
послав до нього двох священиків: о. Мирос-
лава, що проживає за 400 км від Стокголь-
ма, а другий з України – ігумен Унівського 
монастиря. Вони приїхали на святкування 
Христового Воскресіння, це було 5 квітня 
2015 р. Відвідавши сина у лікарні, зробили 
оливопомазання, він був у комі вже 13 днів. 
На 16-й день сталося чудо! Син вийшов з 
коми, а його першими словами були: «Я ви-
жив з Христом!» 

Дякуючи молодій жінці, яку Господь по-
слав до нього, як ангела, вона також з Укра-
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їни, з Чернівецької області. З сім’єю про-
живає там уже 10 років. Весь час , який він 
там лікувався, вона відвідувала його, під-
тримувала, а нас інформувала через Skype 
про стан сина і ми могли його бачити. Лікарі 
дивувалися, що з такими травмами голови 
він чудом вижив і швидко поправляється. 
90  днів дев’ятниць і благальних молитов 
за зцілення душі й тіла, за щасливе повер-
нення живим і здоровим додому. І Господь 
вислухав всі молитви і молитви матері, бо 
немає сильнішої молитви за материнську. 
І рівно через 90 днів – це 10 дев’ятниць, в 
останній день дев’ятниці, – в ту саму дату, 
що з ним стався цей нещасний випадок, ми 
зустріли його у Києві в аеропорту. Чи це не 
Боже чудо?! Людина далека від Божих справ, 
що людині не можливо, в Бога все можли-
во або, що людині не під силу, там діє Божа 
сила. Сам Ісус казав: «Молячись, просите, 
віруйте, що одержите і буде вам!» Коли ми 
не чуємо відповіді на наші молитви, то це 
тому, що насправді її не сподіваємося! 

Я дякую, Господи, за всі тривоги і пере-
живання, що після всіх страждань я можу 
знову віднайти мир та спокій! Руки свої 
складаю в молитві і посилаю її в небеса, за 
своїх дітей і онуків, щоб зійшла на них Божа 
роса. Скропи їх, Боже, своєю росою, щоб за-
вжди були вони з Тобою. Не знали нещастя, 
горя й біди і йшли слідом за тобою завжди. 
Моє життя – це мої діти. Вклоняюсь, Госпо-
ди, Тобі до ніг. Слізьми я б мила Твої ноги, 
щоб все життя Ти їх беріг! Особлива подяка 
моя до св.  Юди-Тадея, який завжди вислу-
ховував мої молитви у безнадійних обста-
винах, і завжди випрошував у Бога ласки 
і допомоги. І ще особлива і щиросердечна 
вдячність «Богородиці, що розв’язує вузли». 
Підтверджую силу молитви і заступництва 
Богородиці. Хочу звернутися до всіх людей: 
моліться, люди, і вірте, що Всемогутній Гос-
подь через молитви святих завжди вас ви-
слухає і обов’язково допоможе! Прошу ре-

дакцію не скорочувати цього листа, тому що 
у всіх митях одужання мого сина був при-
сутній Христос! Дякую! Слава Тобі Господи! 
Віддаю Господу Богу честь, поклін і славу! 

З повагою, 
мама Ганна Виноградник,

с. Добрівляни, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

 Слава Ісусу Христу! Прошу вашої молит-
ви для сім’ї Юсько з м. Львова та успішне за-
вершення будівництва їх будинку та щасливе 
і благополучне вселення туди. Щиро дякую. 
Та допоможіть молитись за недоброзичливих 
сусідів, які всіляко цьому перешкоджають. 
Нехай Господь вислухає наші молитви, ви 
наша остання надія. Слава Ісусу Христу.

Валентина

 Висловлюю щиру подяку за народження 
здорового синочка Господу Богу, Пречистій 
Діві Марії, св.  Івану Павлу ІІ та св.  Юді-Та-
дею, на честь якого ми назвали наше немов-
лятко. Вдячні за їх опіку, допомогу, захист та 
благословення.

Мирослава та Олег,
м. Львів

 Засвідчую про те, що я зцілилася від 
тяжкої гінекологічної недуги, якою хворіла 
довший час, але останні 4-5 місяців хворо-
ба стала прогресувати, появилися постійні 
кров’яні виділення.

Вважаю, що моє зцілення відбулося за за-
ступництвом Матері Божої. Біля ікони Ма-
тері Божої Зарваницької я щиро молилася і 
просила Марію, щоб випросила в свого Бо-
жественного Сина, а нашого Господа Ісуса 
Христа прощення всіх моїх гріхів. Вважаю, 
що всі хвороби і нещастя з-за наших гріхів і 
сталося чудо, що я зцілилася, хоча я не про-
сила Матері Божої за себе, а просила за дітей. 
Зараз я здорова. Щиро дякую Матері Божій і 
нашому Господу Ісу су Христу.

Ангела Бобак 
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КросВорД «ЛітЕра «Б»

ВіДПОВіДі НА КрОСВОрД, ОПУБЛіКОВАНий У ЛиПНі-СерПНі 2016 рОКУ:

ГОРиЗОНТАЛьНО: 1.Молодість. 8.Порядок. 10.Слово. 11.Тарас. 12.Пальчик. 13.Вівтар. 
14.Калина. 21.Голосочок. 24.Рівень. 25.Орлеан. 26.Винагорода. 27.Філармонія. 
29.Стерня. 30.Поклад. 31.Краплинка. 36.Країна. 39.Браття. 40.Конкурс. 41.Пісня. 
42.Серце. 43.Червень. 44.Кравченко.
ВеРТиКАЛьНО: 2.Льонар. 3.Діяльність. 4.Скорик. 5.Вівчар. 6.Спалах. 7.Слава. 9.Галич. 
15.Перевесло. 16.Чорногора. 17.Сопілочка. 18.Фінляндія. 19.Квінтет. 20.Княгиня. 
22.Тромбон. 23.Неоніла. 28.Шалайкевич. 32.Марія. 33.Знання. 34.Проект. 35.Отець. 
37.Новела. 38.Кронін.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 2. 
Улюблена пісня Папи Іва-
на Павла ІІ. 5. Столиця держа-
ви Центральної Америки. 8. Граф, 
на кошти якого було встановлено 
статую Матері Божої в центрі Львова 
у 1862 році. 9. Книжка для початкового 
навчання грамоти. 12. Михайло … – україн-
ський майстер гобеленів, модельєр, народний 
художник України. 13. Весь він вигнутий такий, наче 
місяць молодий. Має жовтий він жупан мавп улюбленець –… 
(загадка). 16. Дворянський титул. 17. Хімічний елемент. 20. Укра-
їнський композитор, автор пісень «Цвітуть осінні тихі небеса», 
«Сину, качки летять». 21. Місто на Тернопільщині, відоме істори-
ко-філософським колеґіумом імені святого Йосафата. 24. Розмова 
з ким-небудь. 25. Англійська письменниця, автор знаменитого 
роману «Джейн Ейр». 27. Годинник із спеціальним механізмом, 
що дзвонить у потрібний час. 28. Вихователька-іноземка малень-
ких дітей у дворянських чи інших багатих сім’ях.

ВЕРТИК А ЛЬНО: 
1. «Галицька …»  – 

краєзнавчий часопис, 
котрий виходить у Львові з 

вересня 1994 року. 3. Назва 
пісні Вадима Крищенка «… любо-

ві». 4. Вигадка, розповідь про те, чого 
насправді не було. 6. Український поет, 

автор поеми «Данило Галицький». 7. Над бід-
ним … панує (Приповідки). 10. Ігор … – народ-

ний артист України, композитор, автор пісень «Від 
Бога наша пісня, наша мова», «Світлиця». 11. Ударний музич-

ний інструмент, що складається із циліндричного порожнистого 
корпусу, з одного чи з обох боків якого натягнута шкіра. 14. Місто 
на сході України, де знаходиться Василіянський монастир. 15. 
Одиниця кількості інформації у двійковій системі числення. 18. 
Вид сценічного мистецтва, що поєднує танець, музику і драма-
тичний задум. 19. Назва однієї з книг П’ятикнижжя. 22. Українська 
письменниця (королева жіночої прози), перекладач, автор книг 
«Родовід», «Дрогобицький звіздар». 23. Син святого Володимира 
Великого. 26. Друкована стандартна форма якогось документа, 
що заповнюється конкретними даними.

ПрАВиЛьНі ВіДПОВіДі НА КрОСВОрД,  
за липень-серпень 2016 року надіслали:

ПАВЛІШАК Степан, м. Самбір, Львівська обл.

ВіТАЄМО ПереМОЖця!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.09.2016  та отримайте  ПРИЗ!


