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—  Великий Піст —  це новий початок, дорога, що 
веде до надійної мети: до Пасхи Воскресіння, до 
перемоги Христа над смертю. Цей період завж-
ди звертається до нас із наполегливим запро-

шенням до навернення: християнин покликаний 
повернутися до Бога «усім своїм серцем» (Йоіл 
2,12), щоб не вдовольнятися пересічним жит-
тям, а зростати у приязні з Господом. Ісус —  

вірний друг, який ніколи нас не залишає, бо на-
віть тоді, коли грішимо, терпеливо очікує на 
наше повернення до Нього й цим очікуванням 

виявляє Своє бажання простити.
ПАПА ФРАНЦИСК
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о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ
о. Єронім ГРІМ, ЧСВВ

Літературне редагування:
Мар’яна ЯКИМЕЛИН

Коректура:
о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОДАЙМО ХУСТИНУ 
СТРАЖДАЮЧИМ!

Дорогі брати і сестри! Змінюється пора року, стають 
довшими сонячні дні, й перед нами відкривається доро-
гоцінний час, в якому ми матимемо можливість робити 
більше добра, зможемо подбати про кожну мить, яку да-
рує нам Господь… Це будуть дні Великого посту, коли, ми 
по-особливому, споглядатимемо в молитвах Хресної до-
роги, на Агнця Божого, якого вели люди, немов ягня, на за-
різ… Це буде час, коли вчитимемося подавати платок 
Ісусові й скибку хліба Лазарю…Чи саме такі почуття пе-
реповнюватимуть наші серця, й такі постанови ми ро-
битимемо в цей традиційний час нашої душевної й ті-
лесної обнови, залежить від того, ким ми є вже —  тепер? 
Адже християнство це наша людська природа від хри-
щення й не залежить від пори року чи від посту…

Багато, напевно, не встигнемо зробити, багато забудемо, 
але якщо виявимо бажання, то навчимося подавати «хусти-
ну» страждаючому Христові й скибку хліба бідному Лаза-
рю —  це коли прийдемо на допомогу і людині і природі. Яким 
чином? Найпростішим… Коли зауважимо ближнього —  Ісу-
са чи Лазаря, так, як свята Вероніка. Коли витремо сльозу 
ближнім, які страждають біля мене —  радісного й щасливого, 
й коли станемо свідомими й мудрими, щодо матінки-при-
роди, такими, як думка індіанського прислів’я, яка застері-
гає: «Коли впаде останнє дерево, коли висохне остання річка, 
коли помре остання пташка, зникне остання рибина, тільки 
тоді люди зрозуміють, що гроші не можна їсти…»

Хай роздуми над жертвою нашого Спасителя, перемі-
нять наші серця, шоб ми побачили у своєму ближньому —  
Лазаря, який «перебуває в  розпачливому становищі й не 
має сил підвестися, лежить при воротах багача і їсть крих-
ти, що падають з його столу, його тіло покрите струпами й 
пси приходять, щоб їх лизати»(пор. Лк 16, 20–21). Хай роз-
думи про Голготу, відкриють нам очі, щоб ми побачили в зу-
стрічній жінці-матері —  Ісуса й Марію, яка вже виплакала 
всі сльози, йдучи по своїй хресній дорозі, благаючи про на-
вернення сина, дочки, чоловіка…

«Кожне життя, що виходить нам назустріч, є даром і за-
слуговує на прийняття, пошану та любов. А Боже слово допо-
магає нам відкрити очі, щоб прийняти життя та його люби-
ти, насамперед тоді, коли воно є слабким…» (Папа Франциск)

Дорогі читачі, любімо своїх ближніх ділом і  слухаймо 
слово Боже! Подаймо руку допомоги, в ім’я Ісуса! Слава Бо-
гові навіки! 

о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ  
ДЛЯ ЧЛЕНІВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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 сьогоднішнього 
дня у винагороду за всі 
зневаги, образи і кривди, 
завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за 
святішого Отця Папу 
Римського, за святу Церкву, 
за навернення грішників та 
в усіх намірах Апостольства 
молитви, призначених на 
цей місяць і на сьогоднішній 
день.
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, 
святий Миколаю, святий 
Володимире, святий 
Йосафате, Заступники 
України, моліть Бога за нас!

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
НА БЕРЕЗЕНЬ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб переслідувані християни зазнали підтримку всієї 
Церкви, в молитві й у вигляді матеріальної допомоги.
ПОКРОВИТЕЛЬ: мученик Агапій

Ось Серце, що так полюбило нас…
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА КВІТЕНЬ

Загальний: Щоб молоді люди відгукувалися на своє покликання й серйозно 
роздумували над можливістю посвятити себе Господеві у священичому чи 
монашому стані.

Кожна людина в певний момент жит-
тя замислюється над тим, як бути далі: 
яку професію обрати, куди працевлаш-
туватися, одружитися чи посвятити себе 
Богові. Дуже важливо для молодої люди-
ни —  не помилитись у виборі й зрозуміти 
вчасно, чого вона прагне.

Коли ведемо мову про покликання, то 
розуміємо, що є Той, хто кличе і той, хто 
є покликаний. Тобто, для того, щоб роз-
пізнати своє покликання, потрібно слу-
хати. Так часто молода людина є зайнята 
особистими справами й не зможе почу-
ти голосу Божого.

Саме тому в  цьому наміренні Папа 
Франциск закликає нас, християн, щоб 
ми допомагали молодим людям роз-
пізнати своє покликання й відгукну-
тися на нього, а особливо на покликан-
ня до священичого та монашого стану. 
Він неодноразово зазначав вірним, що 
«Покликання народжується у молитві та 
з молитви». Тому ми, як ніхто інший ма-
ємо обов’язок молитися про те, щоб мо-
лоді люди не боялися посвятити своє 
життя Богові й служінню людям.

Натомість молодь, яка відчуває у собі 
покликання до монашого життя, має не 
зволікати, а старатися у різний спосіб пі-
знати його: молитися, спілкуватися з ду-
ховними особами, щоб переконатися 
чи це є дійсно той спосіб життя, до яко-
го її кличе Господь Бог. Також у христи-
янських родинах не можна допускати до 
того, щоб вони противилися, коли їхні 
діти вибирають монашество. Важливо 
розуміти, коли Господь кличе саме вашу 
дитину, то ви маєте пишатися тим і бути 
вдячними за це Богові. Батьки, які цьо-

му противляться, противляться самому 
Господу!

Чернече й священиче життя —  це зер-
но, яке саме по собі не має сили розкри-
тися, пустити коріння, вийти назовні, 
рости, приносячи добрі плоди. Щоб це 
відбулося, зерно має піддатися садівни-
кові. Лише в Його руках воно може при-
нести плід.

Звідки взяти певність молодій люди-
ні, що вона зробила правильний вибір? 
Варто спробувати. Ми любимо роздуму-
вати, мріяти, аналізувати, але боїмося 
увійти в це. Тільки впроваджуючи Сло-
во в дію молода людина зможе переко-
натися, чи добрий вибір зробила. Пло-
дом доброго вибору неодмінно буде мир 
серця. Про це влучно сказав Томас Мер-
тон: «Людина знає, що знайшла своє по-
кликання, тоді, коли перестає думати, як 
саме жити, й просто починає жити».

Наступник святого Петра звертає ува-
гу на важливість Пресвятої Богороди-
ці в нашому житті, зазначаючи, що Вона 
також супроводжує нас у прийнятті оста-
точних рішень, тому що «супроводжува-
ла Свого Сина на шляху Його покликан-
ня, який був дуже важким і  болючим». 
За словами Папи, християнин без Бо-
городиці є сиротою, і таким він є також 
без Церкви. Християнин потребує цих 
двох матерів —  Богородиці та Церкви. 
«Щоб перевірити правильність христи-
янського покликання, потрібно запи-
тати себе: В  якому стані мої стосунки 
з  цими матерями?», —  зауважує Святі-
ший Отець, і закликає юнаків ніколи не 
прямувати самотніми цим шляхом роз-
пізнавання та успішного його подолати.

Підготував о. Домінік Налисник, ЧСВВ 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
Ч

ис
ло

Д
ен

ь Покровитель дня Намірення на день

1 сб Мучч. Хризанта і Дарії За переслідуваних і терплячих
2 нд Неділя 5-та Великого посту. Препп. Отців, 

убитих у монастирі св. Сави 
За поширення почитання Серця 
Христового

3 пн Іспов. Якова, єп. Катанського За вбогих і безхатченків
4 вт Лазарева суб. Свящмуч. Василія Анкірського За тих, котрі загинули мученицькою смертю
5 ср Мучч. Нікона та його учнів, з ним замучених За згоду в родинах
6 чт Передсв. Благовіщення. Преп. Захарії За хворих і вмираючих
7 пт БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧ. ДІВИ МАРІЇ Про заступництво Матері Божої для 

України
8 сб Віддання Благовіщення. Собор арх. Гавриїла За витривання у ласці Божій до смерти
9 нд ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ. Муч. 

Матрони Солунської 
За те, щоб люди гідно приступали до 
святого Причастя 

10 пн Страсний тиждень. Великий понеділок. Прп. 
Іларіона Нового. Св. Стефана, чудотворця.

За подяку Богові за отримані ласки

11 вт Свщмчч. Марка й Кирила За католицькі спільноти
12 ср Прп. Йоана Ліствичника. За навернення Росії
13 чт ВЕЛ. ЧЕТВЕР. Св. Іпатія, єп. Гангрен¬ського За дитячі будинки
14 пт ВЕЛ. П'ЯТНИЦЯ (Плащаниця) Преп. Марії 

Єгипетської.
За померлих членів Апостольства молитви

15 сб Преп. Тита, чудотворця За переміну серця для грішників
16 нд ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ Преп. Микити, 

ігум. Мідікійського
За мир і злагоду між людьми різних 
віросповідань

17 пн Світлий Понеділок. Препп. Йосифа 
Піснописця і Юрія, що в Малеї 

За ласку витривалості в спокусах

18 вт Світлий Вівторок. Мучч. Теодула, Агатопода 
й ін.

За поєднання ворогуючих

19 ср † Св. Методія, учит. слов'ян, св. Євтихія. За любов до нашої Церкви і обряду
20 чт Свят. Юрія, єп. Митіленського За сиріт та інвалідів
21 пт Апп. Іродіона, Агава, Руфа та ін. За ласку доброї сповіді
22 сб Муч. Євпсихія За згоду з волею Божою
23 нд Томина. Мучч. Терентія, Помпілія і тих, що з 

ними
За зміцнення віри всіх християн

24 пн Свщмч. Антипа, єп. Пергамського За всі потрібні ласки для читачів 
«Місіонаря»

25 вт Іспов. Василія, єп. Парійського За духовність молоді
26 ср Свщмч. Артемона Лаодикійського За жіночі Чини і Згромадження
27 чт Іспов. Мартина, Папи Римського За поширення Царства Божого у світі
28 пт Апп. Аристарха, Пуда і Трохима За охорону молоді від злих товариств і 

згіршень
29 сб Мучч. Агапії, Ірини й Хіонії За поміркованість у їжі та питті
30 нд Мироносиць. Святт. Симеона й Акакія, єпп. За бережливе ставлення до природи
31 Пт Свят. Кирила, аєп. Єрусалимського за тих, хто затаїв в серці образу і не може 

простити

МІСЦЕВІ МОЛИТОВНІ НАМІРИ НА ЩОДЕНЬ КВІТНЯ
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ПОКРОВИТЕЛЬКА МУЧЕНИЦЯ ІРИНА
Старовинні життєписці оповідають, що св. Ірина жила наприкінці І —  поч. ІІ століття, 
народилась у грецькому місті Мигдонії. Вона була донькою македонського князя. 
Батьки її були поганами. До хрещення св. Ірина називалася поганським ім’ям 
Пенелопа. Батько, будучи заможним князем, побудував для своєї дочки розкішний 
палац, де вона мешкала в оточенні багатьох слуг, рабів, вихователів та вчителів. 
Один з її вчителів —  Апеліан —  був християнином, він часто розповідав Пенелопі 
про Спасителя Христа, про християнське вчення й давав християнські настанови.

Минали роки і  коли Пенелопа ста-
ла дорослою, батьки почали думати про 
її заміжжя. Саме в цей час Господь пов-
ністю змінив життя молодої дівчи-
ни. У її кімнаті з’явились три птахи: го-
луб з маслиновою гілкою, орел з вінком 
і  ворон зі змією. ЇЇ наставник Апеліан 
пояснив, що це було знамення від Ісу-
са Христа й протлумачив це чудо. Го-
луб —  означає доброчинність дівчини, 
мир, смирення, лагідність і цнотливість. 
Маслинова галузка свідчить про благо-
дать Божу, отриману під час таїнства хре-

щення як нагороду від Господа. Змія, яку 
тримав ворон, —  диявола, який буде при-
носити дівчині смуток, скорботи й гонін-
ня. Апеліан зрозумів, що Господь бажає 
бачити її своєю дівицею, і їй доведеться 
перенести багато страждань за свого Не-
бесного Нареченого. Після цього Пенело-
па вирішила назавжди відректись свого 
поганського життя, відмовитись виходи-
ти заміж і все своє життя покласти на слу-
жіння Господу та поширення Його Єван-
гелія. Вона охрестилася і взяла ім’я Ірина, 
що в перекладі з грецької означає «мир, 
благодення».

Після того св. Ірина почала переко-
нувати своїх батьків прийняти хрис-
тиянство. Мати раділа, що її дочка ста-
ла християнкою, а батько вимагав, щоб 
Ірина поклонялась також і  поганським 
божкам. Та коли св. Ірина відмовилась 
від цього, то розлючений батько нака-
зав зв’язати дочку і кинути під ноги спо-
лоханих коней. Однак коні не завдали 
їй жодної шкоди, вони відразу зупини-
лись, але один з коней кинувся на батька 
св. Ірини й почав сильно топтати його, 
а зубами відірвав праву руку. Тоді дівчи-
ну розв’язали, й вона в присутності ба-
гатьох свідків ревно молилась за батька, 
який повністю зцілився. Свідки цього 
чуда —  батько св. Ірини, а  також багато 
інших осіб —  відреклись від поганства, 
прийняли християнство й посвятили 
себе служінню Господу. Свята до кін-
ця своїх днів невтомно проповідувала 
вчення Христового Євангелія й зазнала 
ще батато гонінь. 
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ВІДГОМІН РІЗДВА

ЦЬОГОРІЧНИЙ VIII РІЗДВЯНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА НА МАЙЗЛЯХ» 
ПОЄДНАВ У СОБІ КІЛЬКА ЮВІЛЕЇВ

У василіянському монастирі Царя Христа (м. Івано-Франківськ), на початку 
цього року, відбувся різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях. У фестивалі 
взяли участь творчі колективи з Прикарпаття та інших регіонів України, а також 
із закордону. Відкриття фестивалю «Коляда на Майзлях» та заключний гала-
концерт транслювало в прямому ефірі обласне телебачення «Галичина».

Започаткували фестиваль «Коляда на 
Майзлях» у парафії Царя Христа тодіш-
ній ігумен о. Володимир Палчинський, 
ЧСВВ, і  керівники парафіяльних хоро-

вих колективів Ігор Дем’янець, Любов 
Терлецька й Любов Литвинчук. Продо-
вжив цю ініціативу та її розвинув на-
ступний ігумен о. Йосафат Фітель, ЧСВВ, 
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а цього року славну традицію підхопив 
і  наповнив новим змістом теперішній 
ігумен монастиря і парох парафії Царя 
Христа о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ.

Цьогорічні урочистості поєднали 
в  собі кілька ювілейних дат: століття 
першого виконання «Щедрика» Мико-
ли Леонтовича, урочисте святкування 
400-річчя Василіянського Чину Святого 
Йосафата, 380-ої річниці від смерті ми-
трополита Йосифа Велямина Рутсько-
го й 150-річчя проголошення святим 
священномученика Йосафата Кунцеви-
ча. Крім пісенно-мистецької програми 
учасники фестивалю мали можливість 
ознайомитися з історією василіянських 
монастирів, церковні хори яких взя-
ли в ньому участь, з таких місцевостей: 
Золочів, Бучач, Київ, Дрогобич, Гошів, 
Жовква, Брюховичі. 
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МІСІЯ ВАСИЛІЯНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 
ПО МОНАСТИРЯХ І ГРОМАДАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ УКРАЇНИ

У днях 16–22 січня гурт студентів ВІФБС відвідав з колядою василіянські 
монастирі та греко-католицькі громади в різних куточках України, як у Галичині, 
так і в центральній та східній Україні, ділячись з усіма різдвяною вісткою. Не 
забули взяти з собою й музичні інструменти: баян, кларнет, скрипку та бубон.
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Місцем першої зупинки став Золо-
чівський василіянський монастир Воз-
несіння Господнього, де після Боже-
ственної Літургії у  монастирському 
храмі студенти колядували разом з па-
рафіянами. Після того відвідали з  ко-
лядою монастир сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії, які в Золочеві 
опікуються дитячим будинком сімей-
ного типу, щоб і  їм принести радіcну 
новину про Різдво Спасителя.

Далі дорога прямувала до м. Чорт-
кова, де після відвідин василіянсько-
го монастиря колядники вирушили до 
владики Димитрія Григорака, ЧСВВ, 
єпископа Бучацького. Владика з  ра-
дістю прийняв гостей та почастував 
смачним обідом.

Наступним місцем відвідин став 
василіянський монастир у  м. Кам’я-
нець-Подільському. У монастирському 
храмі Пре святої Тройці гості зі Львова 
мали можливість помолитись Літургію 
й заспівати колядки. Зустріли тут з ве-
ликою приємністю спільноту співбратів 
по Чину з  Бучацького василіянського 
монастиря, які з ігуменом о. Теодором 
Нагорняком також приїхали до Кам’ян-
ця. Тут вони повечеряли, а після вечері 
виїхали у м. Бар Вінницької області, де 
заночували у  місцевому василіянсько-
му монастирі.

Наступний день розпочався з  мо-
литви: після Утрені й Святої Літур-
гії, поснідавши, вирушили в  не таку 
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й близьку дорогу —  у  м. Дніпро. Зран-
ку 18  січня приїхали до освяченого, 
місяць тому, храму св. Миколая Чудо-
творця, де відслужили Царські часи й 
Вечірню з  Літургією св. Василія Вели-
кого разом з місцевим парохом о. Васи-
лем Пантелюком. Після Йорданського 
освячення води на запрошення отця 
пароха колядники з Брюхович завітали 
у БФ «Карітас Донецьк», де ділилися ко-
лядою з переселенцями та з тими, хто 
постраждав від військового конфлікту.

Опісля отців і братів чекала дорога 
далі на схід —  у  с. Званівка, Донецької 
області. При в’їзді на Донеччину при-
йшлося зустріти декілька блокпостів, 
на яких їх зупиняли, розпитували звід-
ки їдуть і куди прямують, але щоразу, 
почувши, що їдуть до одного із сво-
їх монастирів на Щедру вечерю, пере-

пускали й бажали щасливої дороги. До 
Званівки подорожні приїхали вже вве-
чері. Повечерявши, вирушили до су-
сіднього села Роздолівка, де зібралися 
місцеві жителі, щоб спільно колядува-
ти.

Зранку 19  січня, на свято Богояв-
лення, зранку молились Утреню, Свя-
ту Літургію та було освячення води, 
а потім гостей зі Львова та отців міс-
цевої обителі запросили відвідати 
Званівську школу. Після коляди у шко-
лі, подякувавши за тепле прийняття —  
місцевим жителям і  настоятелю о. 
Павлу Федусіву, отці й брати з Брюхо-
вич вирушили далі. У дорозі на Харків 
їх знову чекали декілька блокпостів. 
Проїжджаючи повз м. Слов’янськ, 
вони бачили наслідки недавніх бойо-
вих дій, обстріляні та напівзруйнова-
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ні будинки, й переконалися, яку вели-
ку розруху й біль несе війна…

До монастиря в Покотилівці на пів-
денний захід від Харкова брюховицькі 
колядники приїхали саме як закінчу-
валася Свята Літургія. Після її закін-
чення вони з дзвінкою колядою ввійш-
ли до храму. Великою радістю було 
бачити щасливі обличчя людей і  ще 
раз переконатися, яку важливу місію 
вони виконують. Здавалось би звичай-

на коляда, різдвяні пісні, які співають-
ся кожного року, але щоразу цей час 
переживається по-особливому, тому 
що спільне святкування робить людей 
близькими та згуртованими.

Наступного дня 20 січня вранці мо-
лилися Святу Літургію та спільно ко-
лядували з владикою Василієм Тучап-
цем, ЧСВВ, екзархом Харківським, та 
сестрами Згромадження Святого Йо-
сифа в церкві св. Миколая Чудотворця. 
Також колядники завітали до Харків-
ського військового госпіталю, де при-
вітали воїнів, які перебувають там на 
лікуванні.

Цього  ж дня мали нагоду коляду-
вати в  катедральному соборі Успіння 
Пресвятої Діви Марії Римо-Католиць-
кої Церкви перед представниками різ-
них конфесій, які брали участь в молін-
нях з нагоди тижня молитов за єдність 
християн.

З Харкова наступного дня вируши-
ли до Києва. Прибувши туди, спершу 
заїхали в  гості до Блаженнішого Свя-

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ



№3 (287)

український 
католицький 
часопис 15

 

тослава, Глави УГКЦ, який приймав 
молодь Київської спільноти «Україн-
ська молодь —  Христові». Хоч брати 
були стомлені дорогою, коляди та він-
шування в їх виконанні додали радості 
цій зустрічі. Звернувшись до колядни-
ків, Блаженніший Святослав зазначив, 
що подорож теренами Східної України 
багато може навчити; спілкуючись із 
людьми, можна багато від них почерп-
нути й дізнатися.

Після цього колядники вируши-
ли у м. Княжичі біля Києва в гості до 
Блаженнішого Архиєпископа Любо-
мира Гузара, який їх тепло прийняв, 
а  вони привітали його й заспівали 
його улюблену колядку «Спи, Ісусе, 
спи». По дорозі до Київського васи-
ліянського монастиря на Вознесен-
ському узвозі, заїхали ще в  гості до 
спільноти сестер Служебниць Непо-
рочної Діви Марії. Після дзвінкої ко-
ляди в  них попрямували нарешті до 
місця призначення —  монастиря й 

храму св. Василія Великого. Тут на-
ступного дня, 22 січня, співали Боже-
ственну Літургію та разом з вірними 
колядували.

Ця подорож була справді місією, під 
час якої студенти василіяни не тіль-
ки ділилися радістю й доброю новиною 
про Різдво Спасителя, про Його прихід 
на ріку Йордан, але й засвідчили єдність 
тієї великої Божої родини, якою є Хри-
стова Церква. Для отців і братів ця по-
дорож була нагодою краще пізнати свою 
Церкву, свій рідний край, а спілкуючись 
з  різними людьми, дізнатися про їхні 
радощі й переживання, смутки й біди. 
Ця подорож, деколи незручна й виснаж-
лива, була й молитвою за всіх тих людей, 
що проживають в  місцях, які відвіда-
ли наші подорожні, а також свідченням, 
що схід і захід України разом, й справді 
такими мають бути, адже в єдності сила 
народу.

бр. Давид Козин, ЧСВВ, vifbs.in.ua 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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 ПАПА ПРО ЗАВДАННЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ОСВІТИ: ПРОПОНУВАТИ 

ГОРИЗОНТИ, ВІДКРИТІ НА ТРАНСЦЕНДЕНТНЕ
«Католицькі школи та університети призначені служити зростанню в лю-

дяності, діалозі та надії», —  наголосив Папа Франциск, приймаючи в четвер, 
9 лютого 2017 р., учасників Пленарної Асамблеї Конгрегації Католицької 
Освіти. Серед викликів він виокремив «настирливий індивідуалізм», який 
вчиняє нас «культурно безплідними», що вказує на необхідність «гуманіза-
ції освіти». Святіший Отець зазначив, що «школа чи університет здобува-
ють повноту сенсу» лише з огляду на «формування особи». Всі вихователі 
покликані «допомогти молоді стати будівничими солідарнішого та мирного 
світу». А особливою місією католицьких освітніх інституцій є «пропонувати 
горизонти, відкриті на трансцендентність».

Ще одним аспектом-очікуванням Глава Католицької Церкви назвав те, 
що освіта мусить вміти «засівати надію». Адже людина «не може жити без надії». «Я переко-
наний, що сучасна молодь, насамперед, потребує життя, яке будує майбутнє. Тому, справж-
ній вихователь є немовби батьком чи матір’ю, що передає життя, придатне для майбутньо-
го. Але щоб отримати цю здатність, слід прийняти наставлення слухання молоді», —  сказав 
Папа, підкреслюючи, що «надія не є поверховим оптимізмом, ані здатністю доброзичливо 
дивитися на речі, але вмінням правильно ризикнути».

 СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ ДОЛУЧИВСЯ ДО ДНЯ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТУ
До більш безпечного та більш відповідального використання онлайн-технологій і мо-

більних пристроїв, насамперед серед дітей і молоді, закликав отець Даріо Вігано, префект 
ватиканського Секретаріату по комунікації, з нагоди Всесвітнього дня безпечного інтерне-
ту.

«Феномен кіберзалежності, який розширюється в світі, вимагає все більшої і більшої 
обізнаності в належному використанні нових цифрових ЗМІ, з особливою увагою до світу 
соціальних мереж. Не тільки боротьба, але й запобігання цього явища має фундаменталь-
не значення і вимагає спільних зусиль: батьків, школи, мас-медіа», —  заявив священик. Він 
додав, що свідоме користування онлайн-технологіями є питанням, яке має відігравати 
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першорядну важливу роль як для тих, хто вперше стикається з інтернетом, наприклад, для 
дітей, так і для дорослих.

 ПЕРЕПОХОВАННЯ ОСТАНКІВ НАРОДНОГО ЄПИСКОПА-ПОМІЧНИКА 

МУКАЧІВСЬКОГО ІВАНА (МАРГІТИЧА)
Владика Іван був похований у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці (с. Боржавське), яку збудували з його ініціативи та 
його стараннями. Досі його тіло покоїлося в підземних примі-
щеннях храму, але там виникла проблема, через надмірну во-
логість. Після ремонту в храмі під святилищем облаштували 
спеціальний саркофаг, в якому знайде свій останній спочинок 
прах єпископа, й до нього буде зручний доступ для віруючих. 
У перепохованні єпископа взяли участь єпарх Мукачівський 
Мілан, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, інші єпископи й 
священики.

Довідка: Єпископ Іван (Маргітич) народився 4 лютого 
1921 року в селі Боржавське теперішнього Виноградівського 
району. Ще в сільській школі став учасником «Пласту», а зго-
дом —  юнацтва ОУН. У 1946 році закінчив семінарію, служив 
у Виноградові й Рахові. Із 1949 р. —  у підпіллі. У 1951 році 
заарештований і засуджений до 25 років ув’язнення та 5 років 
поразки у громадянських правах. Утім, майбутнього владику 
звільнили після смерті Сталіна. Він повернувся до рідного села, де працював у колгоспі та 
підпільно служив.

Висвячений на єпископа 10 вересня 1987 року. Із 1991 року іменований св. Папою 
Іваном Павлом ІІ єпископом-помічником Мукачівським. Владика Іван (Маргітич) виступав 
за єдність Мукачівської Греко-Католицької єпархії з УГКЦ і брав участь у роботі Синоду 
Єпископів УГКЦ. Помер під час освячення престолу церкви в селі Пилипець 7 вересня 2003 
року. За свою жертовну працю і близькість до рідного народу отримав від людей назву 
народного єпископа.

 ФУТБОЛІСТ ЗАЯВИВ, ЩО БОГ ЗБЕРІГ 

ЙОГО ЖИТТЯ В АВІАКАТАСТРОФІ
Бразильський футболіст, який вижив в авіака-

тастрофі, де загинула майже вся команда, виступа-
ючи в церкві вперше після трагедії, розповів про 
своє чудесне спасіння і заявив, що життя без Бога 
не має сенсу, повідомляє invictory.com.

Авіакатастрофа сталася пізно ввечері у по-
неділок, 28 листопада 2016 року. Бразильський 
літак зазнав аварії в Колумбії, 71 людина загинула, 
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шестеро були важко поранені. На борту перебував основний склад бразильської футболь-
ної команди «Шапекоенсе», яка 30 листопада мала взяти участь у фінальному матчі кубка 
Південної Америки. З членів команди в тій катастрофі вижили троє футболістів, усі вони —  
євангельські християни.

Еліу Нето рятувальники знайшли останнім. На той момент пройшло вже більше восьми 
годин з моменту катастрофи. На вулиці було два градуси морозу. Його знайшли затисну-
тим серед уламків, з пробитими легенями. Лікарі шансів на виживання не давали. Те, що 
футболіст вижив після перенесених травм, інакше як дивом ніхто не називає. І він сам 
називає своє спасіння дивом. Футболіст подякував усім, хто молився за нього, його това-
ришів по команді, їх сім’ї. Він розповів, що розмірковуючи про те, що сталося, зробив для 
себе головний висновок, що насправді наше життя швидкоплинне й без Бога воно не має 
сенсу.

«Ми без Нього ніщо… Ви можете бути найсильнішим, найуспішнішим, але в той момент, 
коли ви перебуваєте між життям і смертю, можете себе запитати: що ви зробили на цій 
землі? Скільки душ привели до Ісуса? Чи виконали ви волю Божу? Куди ви підете, якщо 
сьогодні помрете?» —  заявив Нето. Згадуючи важкі дні відновлення після катастрофи, він 
підкреслив, що завжди знав у своєму серці, що Бог відновить його знову, тому що він хотів 
би продовжувати благовістити Євангеліє.

 У ШОТЛАНДІЇ КАТОЛИЦЬКОГО СВЯЩЕНИКА Й ВІРЯН ПІДЛІТКИ 

ЗАКИДАЛИ ЯЙЦЯМИ
17 січня 2017 р., коли парафіяни та священик храму Св. Івана і Св. Колумба у м. Росайт, 

Шотландія, виходили з вечірнього богослужіння, група підлітків закидала їх яйцями, ви-
крикуючи антикатолицькі образи, інформує Catholic News Agency.

Як повідомили місцеві ЗМІ, свідки розповідають, що нападниками було близько 10 
дітей віком приблизно 12 років. Шотландська поліція розпочала розслідування злочину 
на ґрунті ненависті. Одного 12-річного хлопця було затримано і звинувачено в поведінці 
залякування та образи.

 КАНАДСЬКИЙ ЄПИСКОП: ЕВТАНАЗІЮ 

НЕВДОВЗІ МОЖУТЬ ВВАЖАТИ МОРАЛЬНИМ 

ОБОВ’ЯЗКОМ
Хоча медична допомога при вмиранні легалізована в Кве-

беку вже майже рік, а в Канаді вже кілька місяців, єпископ 
Ноел Сімард з Веллейфілд не може змиритись з цією реалією. 
Для нього ця смерть з допомогою медичного працівника є 
просто евтаназією. Єпископ Сімард був речником від єпи-
скопів Квебеку й Канади у справах, пов’язаних з захистом 
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життя. Йому не вдалося переконати законодавців не легалізовувати евтаназію та вбивство 
з допомогою медпрацівника. Зараз єпископ спостерігає як ця нова парадигма перемінює 
медичний світ Канади, повідомляє Catholic Herald.

«Ця «медична допомога при вмиранні» є загрозою для основ нашого суспільства», —  
вважає він, наголошуючи, що вона ставить виклик основним цінностям: як закон вико-
ристовується для заборони вбивства і як медичні працівники мають ставитися до своїх 
пацієнтів. Впродовж останніх років голос єпископа Сімарда був одним із найгучніших 
серед канадських єпископів у цій справі. Ще на початку свого священства він супроводжу-
вав смертельно хворих пацієнтів на СНІД. «Я бачив як люди вмирають, багато людей. Ми 
усі вважаємо, що смертельно хворі відчайдушно прагнуть померти. Але це не так: перш 
за все, вони потребують, щоб хтось був поруч і тримав їх за руку», —  розповідає єпископ. 
Увесь цей процес допомагає їм надати значення своєму терпінню і повернути собі гідність.

«Найбільше я боюсь, що евтаназія —  яка зараз вважається правом —  стане моральним 
обов’язком. Я боюсь, що на людей будуть чинити тиск, щоб вони попросили про евтаназію, 
оскільки в протилежному випадку вони стануть тягарем, причиною великих витрат», —  
зазначає єпископ. «Окрім медичної евтаназії, необхідно бути уважними до «соціальної 
евтаназії», яка відкидає людей, замість того, щоб допомогти їм і супроводжувати найбільш 
вразливих членів нашого суспільства».

 РЕАЛЬНІ ПРИЧИНИ НЕНАВИСТІ 

СВІТУ ДО ТРАМПА
На думку співзасновника LifeSiteNews 

та його виконавчого директора Стіва Ялсе-
ваца, ненависть до Трампа —  це ненависть 
тих, хто був переконаний у перемозі на 
президентських виборах у США, тих, хто 
вірив, що прихід до влади Гілларі Клінтон 
означитиме кінцеву перемогу нового ан-
тихристиянського глобалізму, який мав би 
ліквідувати національні суверенітети, до-
корінно перебудувати суспільну структуру 
й зменшити кількість населення Землі.

Обрання Дональда Трампа та обрання 
нової республіканської більшості в Сенат 
та Конгрес стало для прихильників цього нового глобалізму чимось на зразок руйнівного 
землетрусу. Саме тому вони вибухнули гнівом та істерикою, адже запаморочливе осягнен-
ня їхньої кінцевої перемоги виявилось відкладеним.

Джерело: cnl.news, Католицький оглядач, CREDO,
Радіо Ватикану, rkc.lviv.ua, Gość Niedzielny

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИНОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИНОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ



 
 

український 
католицький 

часопис

БЕРЕЗЕНЬ 2017

20

 
 

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№3 (287)

український 
католицький 
часопис 21

 
 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

МИТРОПОЛИТ  
АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
ПРО ХРИСТИЯНСЬКЕ 
РОЗУМІННЯ ПАТРІОТИЗМУ

Питання патріотизму було актуальним у різні періоди історії, у кожній нації. 
Важко є встановити де є «золота середина» вияву патріотизму… Коли людина 
може дійсно вважати себе справжнім патріотом свого народу, або ж злочинцем 
чи маніпулятором, що використав глибинні почуття людини, для реалізації 
особистих амбіцій?

У цей важкий час для українсько-
го народу, актуально є згадати про ве-
ликого провідника, служителя Церкви 
й України митрополита Андрея Шеп-
тицького. На час його митрополичо-
го служіння випало багато викликів: 
Перша й Друга світові війни, україн-
сько-польське протистояння, впливи 
ідеології комунізму, інтегрального на-
ціоналізму, протистояння між самими 
українцями «мельниківці» й «банде-
рівці», втрата української державнос-
ті 1918–1919 рр. тощо. Ідеї митропо-
лита Андрея стосовно розуміння того, 
що є патріотизмом (беручи до уваги 
його служіння в часи австрійців, росі-
ян, поляків, німців і двох «совєтів») як 
це реалізовується на практиці, зали-
шаються актуальними й досі. На осно-
ві кількох листів ми зможемо пізнати 
невелику частину богословських ду-
мок великої спадщини владики Ан-
дрея Шептицького.

Митрополит Андрей наголошував, 
що завданням кожного християни-
на є любити всіх людей. Але найперше 
він покликаний любити свою родину й 
свою Батьківщину, а патріотизм і лю-

бов до свого народу й держави не розу-
міється як ненависть до інших народів. 
Його патріотичні почуття і переконан-
ня не можуть суперечати вірі. Побудо-
ва держави і  нації є важким і  довгим 
процесом. Подібно як виховання ди-
тини, у  яку потрібно докласти чима-
ло зусиль, аби з  неї виросла свідома 
й зріла людина. Так само держава по-
требує багато переусвідомлень, зусил-
ля, жертв. Саме у цьому полягає патрі-
отизм до своєї держави. Коли кожен 
щось робить для розбудови держави. 
Не є пасивним. Патріотизм не полягає 
у сліпій ненависті до всього, що чуже. 
Християнський патріотизм полягає 
у любові не лише до своєї Батьківщи-
ни. Це бажання вміти прийняти інших 
людей, перейняти їх позитивний дос-
від. Показати, що ми не несемо загро-
зи. Ми є тими, що готові перейняти 
позитивний досвід інших, якщо це не 
суперечить доктрині Церкви й не при-
нижуює людську гідність.

Владика Андрей закликав стояти 
на принципах християнського патріо-
тизму, посилаючись на Святе Писання. 
«А  я  кажу вам: Любіть ворогів ваших 



 
 

український 
католицький 

часопис

БЕРЕЗЕНЬ 2017

22

ВІРА Й КУЛЬТУРА

і моліться за тих, що гонять вас; таким 
чином станете синами Отця вашого, 
що на небі, який велить своєму сонцю 
сходити на злих і на добрих і посилає 
дощ на праведних і неправедних» (Мт. 
5, 44–45). Проте це не означає, що хри-
стиянин не має права боронити себе, 
родину чи Батьківщину, коли є пряма 
загроза його життю, тоді кожний має 
повне право на збройний захист.

Велику увагу щодо патріотизму Ан-
дрей Шептицький присвячує молоді. 
Причиною було те, що чимало молодих 
людей притримувалися радикальних 
націоналістичних поглядів. У  міжво-
єнний період було скоєно близько 
64 терористичних актів. Проте 36 уби-
тих були українцями. Серед загиблих, 
був близький друг Андрея Шептицько-
го, директор української гімназії Іван 
Бабій.

Владика Андрей у своїх листах нео-
днарозово висловлював слова похвали 
стосовно молоді, за те, що в  них було 
дійсно справжнє бажання служити 
своїй Вітчизні. У  своїй любові багато 
хто був готовий піти на жертву заради 
свого народу. Проте митрополит Ан-
дрей закликав не плутати патріотизм 
із фанатизмом. Не можна вбивати ко-
гось, лише через те, що він по іншому 
думає чи має інші переконання. Нація 
не формується за допомогою терору й 
насильства. Будь-який народ форму-
ється і стає сильним завдяки свідомо-
сті, культурі, освіті, зразковій родині. 
Коли хто хоче бути патріотом, не по-
трібно входити в  певні конспіратив-
ні групи. Служити своєму народу треба 
відкрито, реалізуючи те служіння яке 
є нам доручено. Бути добрими бать-
ками, лікарями, студентами, праців-
никами культури чи освіти. При цьо-
му нікого не обманювати на роботі, не 
красти, не вести розпусного життя, не 
зловживати алкоголем, чесно працю-
вати, не заздрити хто дійсно є кращим 
у чомусь, бути добрими батьками, що 

не будуть позбавлятися своїх дітей, які 
ще навіть не народилися. Виховуючи 
найперше свідому людини, яка буде 
практикувати у своєму житті чесноти. 
Лише коли ми є людяними, ми може-
мо формувати когось як громадянина 
й патріота. Патріотом є свідома осо-
ба, що усвідомлює наслідки своїх дій 
і  служіння для народу. До цього розу-
міння кожен має дійти особисто, а не 
під примусом чи в натовпі.

Також митрополит закликав уника-
ти різних ілюзорних ідеологічних ідей, 
які на практиці ніколи не будуть реалі-
зовані. Людина є покликана, що твере-
зо оцінювати ситуацію. Бути готовою 
на жертву, коли вона є дійсно потріб-
на, а саме захист свого народу від за-
гарбників. Жертва за Батьківщину має 
бути усвідомленою й добровільною. 
Коли хтось змушує іншого силою до 
вбивства чи самопожертви, тоді така 
жертва просто не має сенсу. Збройний 
опір є потрібний і  оправданий Цер-
квою коли в  цьому є дійсно потреба. 
Різні радикальні прояви завжди ки-
дають «пляму» на тих, хто є невинним 
і тих, хто може не поділяти радикаль-
них дій.

Митрополит Андрей вказує, що 
причиною такого думання є молоде-
чий вік і  відсутність досвіду життя. 
Молода особа, часто, під впливом емо-
цій, запальності, хоче все спробувати 
й вірить, що вона зможе змінити світ 
навколо себе. Проте в таких випадках 
потрібно подивитися на досвід жит-
тя старших людей, які прожили трохи 
більше й розуміють у  чому має поля-
гати цінність життя. Як саме досяга-
ється успіх, авторитет і  порозуміння 
у сім’ї, у праці, між сусідами, родині й 
між друзями. Потрібно розуміти, що 
у  нашому запалі ми не зуміємо бага-
то чого збудувати. Свідомість кожно-
го народу формується протягом кіль-
кох поколінь, а не певним фатальним 
випадком одного покоління. Необду-
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мані вчинки, матимуть трагічні на-
слідки. Формування народу є подіб-
ним до виховання дитини. Тому на все 
має прийти свій час. Але щоб це стало-
ся потрібно терпеливо й совісно пра-
цювати.

«Буває, що молодий чоловік, який за 
національну справу приніс свою жертву 
і  терпів за Батьківщину, —  після цього 
терпіння думає, що вільно йому спочи-
ти на лаврах. Нехай же його Батьківщи-
на тепер славить, нехай його удержує, 
йому не потрібно працювати! Служ-
ба любові, мої Дорогі, не знає лаврів, як 
довго жертва ще не повна, а жертва од-
нієї хвилини не заступить довголітньої 
муравлиної праці. Не зривами одної хви-

лини, лише безупинним напруженням 
і  безупинними жертвами аж до кро-
ви і  смерти многих поколінь двигаєть-
ся народ. І легше часами кров пролляти 
в  одній хвилині ентузіазму, чим дов-
гі літа з трудом сповнювати обов’язки 
і двигати спекоту дня і жар сонця, і зло-
бу людей, і ненависть ворогів, і брак до-
віря своїх і  недостачу помочі від най-
ближчих, і серед токої праці аж до кінця 
виконувати своє завдання, не чекаючи 
лаврів перед побідою, ані вигоди перед 
заслугою» (Андрей Шептицький. Сло-
во до Української Молоді, 1932 р).

Мирослав Горгота,  
Аспірант УКУ 
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ГЕНЕРАЛ ПЕТРО 
ГРИГОРЕНКО  
ТА ЙОГО ХРАМИ

(З книги «Сто кроків до Храму: невідоме про відоме»)

Цього разу я розповім про людину, яка в молодості висаджувала в повітря 
церкви, потім покаялась, навернулась до Бога та увійшла в історію 
правозахисного руху 60–70 рр. ХХ ст. як один із найчільніших і найколоритніших 
його репрезентантів. Це випускник Академії генерального штабу, генерал-майор 
Петро Григорович Григоренко.

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Петро Григоренко народився 1907 
р. в  історичному, колись козацькому 
Запоріжжі: в  селі Борисівка Примор-
ського району; але ні глибокого релі-
гійного, ні національного виховання 
не мав. І це зрозуміло: коли йому ви-
повнилося три роки, від тифу померла 
мати; батько змушений був працюва-
ти в поті чола, щоб прогодувати трьох 
дітей. А невдовзі революція, заманливі 
більшовицькі гасла, все їхнє село ста-
ло «червоним». Григоренко вступив до 
комсомолу —  і навіть початки його ди-
тячої побожності та захоплення сіль-
ським отцем Володимиром Донським, 
здавалось, вивітрились остаточно.

Про все це Григоренко відверто й 
детально пише у своїй осяжній книж-
ці «Спогади», яка 1984 р. вийшла в Де-
тройті. Він розповідає, як спершу 
закінчив Ленінградську військово-тех-
нічну академію, служив начальником 
саперного батальйону, а восени 1934 р. 
його скерували до Вітебська у Білорусі 
із завданням висадити в повітря храм.

«Красень собор, —  згадує генерал Гри-
го рен ко, —  стояв на високому правому 
березі Західної Двіни, поглядаючи сво-
їми п’ятьма банями, і на ріку, і на про-
пливаючі судна. І  люди на суднах уже 
здалеку бачили його і,  проїжджаючи 
повз нього й потім, проїхавши, довго 
дивилися назад на це чудо архітектури. 
Але ці люди не лише дивилися, не про-
сто милувалися ним, вони молилися, 
хрестилися, а багато з них ще ставали на 
коліна. І це, мабуть, вирішило долю со-
бору».

Далі Григоренко розповідає, що по-
ряд з церквою —  на віддалі всього два-
надцяти метрів —  стояв триповерховий 
будинок. Півмісяця тривала підготовка 
до вибуху. І цей вибух було проведено 
так вдало, що храм просто загуркотів, 
затріщав, згори посипалось каміння, 
а в будинку навпроти не вилетіла жод-
на шибка. «Храм просто з  протяжним 
стогоном осів і  перетворився в  купу 

цегли». То було удосвіта. «І ось я, —  каже 
Григоренко, тоді лейтенант, —  стою над 
величезною купою цегли, і, чесно при-
знаюсь, любуюся своєю роботою, тим, 
як гарно зірвано: під’їжджай машиною 
і  просто з  цієї купи накидай цеглу на 
неї… І нікому, в тому числі й мені, й на 
думку не спало, що на цьому місці був 
шедевр архітектури і  місце духовного 
єднання з  Богом. Забувши про це, ми 
любувалися купою цегли».

Щирість Григоренка заслуговує на 
повагу й прощення. Тим більше, що пе-
ред руйнацією собору домігся від місь-
кої влади, аби з нього винесли всі ікони 
й церковні речі. Бо вже тоді сумління 
непокоїло його. «Ще готуючи зірвання 
церкви у Вітебську, відчував внутріш-
ній протест, —  зізнається він. —  І  хоч 
я любувався купою цегли, що з’явила-
ся на місці собору, моя праця не давала 
мені справжнього задоволення». Опіс-
ля він висадив ще дві церкви —  в Мін-
ську та Смоленську. «Мінський вибух 
я вже готував без жодного зацікавлен-
ня, а  в  Смоленську мені просто було 
гидко від того, що я робив».

І Григоренко відмовився руйнува-
ти інші храми, хоча за це надзвичай-
но щедро платили. «У мене перед очи-
ма стояли зруйновані церкви, і я почав 
хворобливо приглядатися до церков, 
ще не зірваних». І збагнув: яка це гар-
монійна краса, скільки праці й любо-
ві вкладено в  будівництво та оздо-
блення, як органічно вписується кожен 
храм у  краєвид, а  знайти найкраще 
місце для споруди —  це справжнє мис-
тецтво…

До прозріння Григоренка спонука-
ли й інші чинники. От він будував на 
західному кордоні укріплення, які тяг-
лися «від моря до моря —  від сивої Бал-
тики до ясної блакиті Чорного моря». 
«А  напередодні самої війни, —  пише 
Григоренко, —  весною 1941 р., загримі-
ли могутні вибухи вздовж усієї лінії на 
тисяча двісті кілометрів. За особистим 
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наказом Сталіна вилетіли в  повітря 
могутні залізобетонні капоніри і  пів-
капоніри, три- і  двоамбразурні вогне-
стрільні пункти, командні і  обсервацій-
ні пункти, десятки тисяч довготривалих 
оборонних споруд. Кращого подарунку 
гітлерівському плянові «Барбароса» зро-
бити не можна було». Від себе додам, що 
це свідчення Григоренка підтверджує 
версію Віктора Суворова, що саме Сталін 
готувався напасти на Німеччину і взага-
лі на Європу —  а Гітлер тільки випередив 
його…

В книзі є чимало таких маловідомих 
для широкого загалу моментів. Напри-
клад, про уславленого в радянській вій-
ськовій —  і  не тільки у  військовій —  істо-
ріографії маршала Жукова. Насправді це 
була «жорстока і мстива» людина, яка ін-
ших «людей щадити не вміла», та й не 
хотів. У  цьому Григоренко переконав-
ся особисто у травні —  вересні 1939 р. під 
час боїв з японцями на річці Халхін-Гол 
у Монголії, коли зовсім невинних офіце-
рів і бійців засуджували до розстрілу.

На собі Григоренко відчув, що таке 
комуністична система доносів. Якось 
на світанку він несподівано прокинув-
ся і  встиг зупинити в дверях свою пер-
шу дружину Марію: вона бігла в НКВД на 
Луб’янку, щоб донести на чоловіка, який, 
мовляв, отримав зашифрованого листа. 
А той лист надійшов від старшого брата 
Івана…

Це було, так би мовити, громадянське 
прозрівання. І було прозрівання —  чи, ін-
шими словами, дозрівання, —  релігійне. 
Воно посилилось у часі війни. Григоренко 
командував дивізією. Навесні 1945 р. цю 
дивізію перекидали через Високі Татри 
на новий напрям. У горах ще білів сніг. На 
перевалі Григоренко вийшов з машини —  
і, пише він, «дослівно осто впів, замилу-
ваний незви чайною, небесною, як ка-
жуть, красою. Це було рано-вранці. Сонце 
ще було десь там за горами, але його про-
мені пробились сюди й освітили якимось 
чарівним світлом високі стрункі сосни, 

гірські скелі, сніг, нашу дорогу, що звива-
лася схилами, військові вози, які неначе 
застигли на дорозі, і над усім цим —  веле-
тенське, блакитне, золотаве небо».

«Я стояв, дивився, —  про довжує Гри-
горенко, —  і думка моя —  яскрава й чіт-
ка —  пронизала мій мозок: та хіба мож-
на повірити в те, що така краса з’явилася 
внаслідок випадкового збігу обставин; 
повірити в  те, що творець усього су-
щого —  випадок! З’явившись, ця дум-
ка вже не покидала мене. Спостерігаю-
чи бурхливе чи спокійне, лагідне море, 
споглядаючи зоряне небо чи безмежні 
простори полів, я думав: і  це також ви-
падковість? І те, що я народився, ходжу, 
думаю, страждаю —  так само випадко-
вість? То для чого я тоді існую?»

Подібні переживання від сходу чи за-
ходу сонця пережили у свій час і фран-
цузький письменник та філософ Воль-
тер, і  російський класик Лев Толстой, 
і, я впевнений, багато-багато наших ра-
діослухачів. Григоренкові  ж остаточ-
но утвердити свою віру у  Всевишнього, 
у вище призначення людини як Божого 
творіння допоміг у Москві підполковник 
медичної служби Григорій Олександро-
вич Волков. Він, каже Григоренко, «сам 
того не знаючи, посунув мене на новий 
ступінь шляхом повернення до Бога. Це 
йому належала місія помогти мені в по-
доланні ще однієї відстані —  повернути 
мене в Храм». До того ж, цей підполков-
ник, знаючи атеїстичні погляди Григо-
ренка, уникав розмов про віру, а  проте 
все його обличчя світилося глибокою по-
божністю, очі були добрі, проникливі, го-
лос —  тихий і  спокійний, який мимово-
лі вселяв надію і певність у себе. Таке ж 
непроминальне враження було і від зна-
йомства зі священиком Дмитром Дуд-
ком, який, здавалося, пише Григоренко, 
«промінився світлом неземним».

Так Петро Григорович повернувся до 
Бога, взяв зі своєю другою дружиною Зі-
наїдою церковний шлюб. А оскільки від-
крито виступив проти тоталітарної сис-
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теми, то його і запроторювали до різних 
спеціальних психлікарень, де він мучив-
ся шість з половиною років. 1976 р. він був 
серед засновників московської, а  через 
півроку —  української Гельсінської групи 
(потім Спілки). Щоб збутися несхитно-
го розвінчувача комуністичної системи, 
Григоренкові наприкінці листопада 1977 
р. дозволили виїхати до США на лікуван-
ня, зате позбавили радянського грома-
дянства, забрали московську квартиру.

Спадає на гадку: яку треба було мати 
мужність, щоби у старшому віці відкри-

то виступити проти облудного режиму, 
проти фальші, а  значить, втратити ге-
неральське звання, престижну посаду 
(Григоренко впродовж шістнадцяти ро-
ків викладав і завідував кафедрою у вій-
ськовій академії ім. Фрунзе), втратити 
високу зарплату та інші життєві блага. 
Натомість, піти на Голгофу моральних 
і  фізичних страждань. Українець Григо-
ренко зумів це зробити —  випростатись. 
Бо з ним була Правда. З ним був Господь.

Петро ШКРАБ’ЮК 
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У ПОШУКАХ ДОКАЗІВ ІСНУВАННЯ БОГА, 
АКТОР МОРГАН ФРІМЕН ЗУСТРІВСЯ 
З ТИМ, ХТО ВИЖИВ В ТЕРАКТІ 9.11

Телеканал National Geographic продовжує роботу над серіалом «Історії про Бога», 
в якому, в ролі ведучого виступив знаменитий голлівудський актор, володар 
«Оскара» Морган Фрімен. Третій епізод другого сезону отримав назву «Доказ 
Бога» (англ. «Proof of God»). У цій серії Морган Фрімен зустрівся з Саджо Джоном 
(Sujo John), християнином, який 11 вересня 2001 року був в одному з будинків 
Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку й дивом вижив після теракту.

Дія серії, що вийшла в ефір американ-
ських каналів, відбувається в Нью-Йор-
ку. М. Фрімен міркує про особливості 
життя у великому місті, про негативний 
вплив, про те як обстановка мегаполісу 
тисне на людину. «Але навіть у нашому 
сучасному світі є щось, що об’єднує нас 
з  нашими предками, —  це жага знайти 

докази існування Бога. Хоч ми видали-
ли Бога з нашого сьогоднішнього життя, 
але в  якісь особливі моменти, Він про-
никає в нього, свідчить про Свою при-
сутность?» —  запитує актор у  вступній 
частині нового епізоду.

Співрозмовник Моргана Фрімена, 
уродженець Калькутти (Індія) Саджо 
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Джон —  побожний християнин, який 
вважає, що 11  вересня 2001 року його 
врятувало Божественне втручання. До 
вересня 2001 року, сам С. Джон і  його 
дружина, тоді вагітна, працювали в «ве-
жах-близнюках». У момент теракту він 
перебував на 81-му поверсі північної 
вежі. Йому вдалося вибратися на вули-
цю, і,  коли він попрямував до півден-
ної вежі, щоб відшукати свою дружину, 
обидві будівлі обвалилися. «Коли будів-
ля падала, я  перебував у  натовпі лю-
дей, затиснутий між ними. Я відчував, 
що Бог говорить мені дуже тихим го-
лосом, я  відчував, що Бог сказав мені: 
«Все буде добре», —  розповів він.

На питання, чи дійсно він чув го-
лос Бога, Саджо Джон відповів: «Я не 
чув голосу Бога, як чують зазвичай, але 
я  відчував голос Бога всередині мене. 
Він говорив зі мною, й він просив лю-
дей помолитися зі мною». У той час як 
С. Джон молився, закликаючи ім’я Ісу-
са Христа, а разом з ним молилися інші 
люди, земля затряслася, і їм на голови 
посипалися уламки зруйнованих буді-
вель. Він сказав, що він уже змирився 
з  тим, що йому доведеться померти, 
тому що він був похований під завала-
ми. Однак потім Саджо Джон побачив 
червоне світло й виповз з-під уламків. 
Він виявив, що люди, з якими він тіль-
ки що молився, загинули.

Джон був упевнений, що втра-
тив свою сім’ю. Але, коли він був уже 
на Манхеттені, раптово йому зателе-
фонувала дружина, яка також вижила 
в катастрофі.

«Таким чином, перед нами —  ди во», —  
уклав після всього почутого Морган Фрі-
мен. «Так, моє життя зберіг і  врятував 
Бог. Це доказ того, що Він існує», —  за-
свідчив С. Джон.

Після пережитого він залишив ро-
боту в  Нью-Йорку й присвятив себе 
місіонерському служінню в  Індії, 
де тепер він бере участь в  боротьбі 
з  секс-торгівлею. «Історія порятунку 

Саджо Джона —  екстраординарна, де-
хто каже, що це чудо. Для мене самим 
чудовим є те, що Саджо безпомилково 
відчув присутність Бога, навіть в  той 
момент, коли навколо нього були лише 
смерть і руйнування», —  зазначив про-
відник телесеріалу. Серіал «Історії про 
Бога» вийшов в ефір в квітні 2016 року. 
Морган Фрімен виступив в  ролі веду-
чого, а також став виконавчим продю-
сером телепроекту. У рамках першого 
сезону були представлені 6 серій, при-
свячених різним аспектам релігійно-
го життя. 16  січня 2017 року відбула-
ся прем’єра нового сезону «Історій про 
Бога». Перша серія нового сезону —  
«Обраний» (англ. «The Chosen One») —  
була присвячена людям, яких в  різ-
них релігійних традиціях визнають 
володарями особливих духовних да-
рів. У другій серії сезону —  2017 йшло-
ся про те, як різні релігії вчать про рай 
і  пекло; вона так і  називалася —  «Рай 
і пекло» (англ. «Heaven and Hell»)

Джерело: Rublev.com © sib-catholic.ru
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ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

Ось уже майже 400 років провідним серед україн-
ського чернецтва є славний Василіанський Чин свято-
го Йосафата. Василіяни займають важливе окреме 

місце в історії Української Греко-Католицької Церкви, 
ставши не тільки її духовно-релігійним, але й просвіт-
ницьким осердям. І тому закономірно, що дослідники 
Василіанського Чину, василіянської минувшини пиль-
но звертали й звертають увагу на його постання й 
організацію, занепади, реформи й розквіт, а також 

релігійну, наукову, культурно-освітню працю..
Загальне число василіянських монастирів за всю іс-

торію Чину сягає більше 200. Деякі монастирі василі-
яни функціонували нетривалий час —  всього декілька 
десятиліть. Чимало василіянських чернечих обителей 
існували протягом сотні і більше років. Тільки небага-
тьом долею судилося пройти тривалий і тернистий 

шлях який вимірюється століттями. Але всі вони 
в тій чи іншій мірі залишили по собі помітні сліди 

в історії чернецтва України…
Дослідження історії василіанських чернечих обите-

лей і відтворення у всій повноті їх діяльністі усклад-
нюється як хронологічною віддаленістю періоду її 

функціонування так і браком документальних дже-
рел, які з часом, внаслідок різноманітних причин, май-
же всі втрачено. Та, незважаючи на все, я, як автор 
рубрики «Із василіянської минувшини» ставлю перед 
собою завдання в міру можливого подати в «Місіона-
рі» більшу чи меншу за об’ємом історію всіх відомих, 
маловідомих чи зовсім невідомих чернечих обителей 

Василіянського Чину.
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ВАСИЛІЯНСЬКИЙ МОНАСТИР 
ПРИ СОБОРІ СВ. СОФІЇ 
В КИЄВІ НА ПОЧАТКУ 20-х р.-
ПОЧАТКУ 30-х р. ХVІІ ст.
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ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

Насмперед, необхідно звернути увагу на те, що ряд дослідників київської 
старовини ще у другій половині ХІХ ст. аргументовано переконливо твердили, 

що уніати в 1596 р. зайняли Софіївський собор і утримували його з деякими 
іншими київськими церквами до 1633 р. Зокрема перехід Софіївського собору 
до уніатів у 1596 р., як твердять відомі дослідники історії Церкви та історії Києва 
й володіння ним тривалий час є фактом «загальновідомим, який роз’яснень не 
потребує» (1) і ніким не заперечувався, так як він перебував у митрополичому 
віданні й до унії. Взагалі, тривале «володіння митр. Михайлом Рогозою та його 
наступниками Київо-Софіївським собором ніколи не піддавалось дискусіям». (2)

Уніати володіли в  Києві не лише 
Софіївським собором, в  різний час 
у  їх підпорядкуванню в  Києві були 
такі церкви: Миколаївська-Десятин-
на (практично із першого року унії, 
з тимчасовими перервами, аж до бе-
резня 1636 р.), св. Василія (Трох-
святительська), св. Спаса, Воздви-
женська (була десь біля нинішньої 
Андріївської церкви), що здавна були 
у  митрополичому віданні. Намісни-
ками (офіціалами) уніатських ми-
трополитів у Києві в різні часи були: 
Яків Хрустинський, Іван Островець-
кий, Якуб Крушинський, Іван Мужи-
ловський, Григорій Гошкевич, Анто-
ній Грекович, Мартин Коссак.

Коло справ митрополичого наміс-
ника було обширне —  насамперед він 
здійснював управління маєтками ка-
федрального собору св. Софії, «строиль 
села церковная митропольскія», «блюл 
и дозирал людей», а також збирав ми-
трополичі доходи й мита (пошлини)». 
Одночасно, митрополичий намісник 
завідував Софіївським кафедральним 
собором і  керував софіївським мо-
настирем, що був при ньому.

Через брак джерел важко відтвори-
ти у всій повноті історію та діяльність 
василіянського монастиря при собо-
рі св. Софії у Києві на початку 20-х р. —  
початку 30- х р. ХVІІ ст. (3)

Загалом, намір заснування васи-
ліянського монастиря в Києві при ка-
тедральному соборі св. Софії можна 
датувати першими роками становлен-
ня Василіянського Чину. Плани щодо 

заснування в  Києві василіянсько-
го монастиря, ймовірно, задумував 
митрополит Йосиф Рутський та пред-
теча чернечої обнови в  Україні Йоса-
фат Кунцевич, одразу  ж після першої 
капітули, яка відбулалася 20–26 липня 
1617р. в Новгородичах на якій і засно-
вано Чин. В  постановах першої Васи-
ліянської капітули значну увагу приді-
лялося заснуванню нових монастирів, 
які мали стати духовними осередка-
ми поширення і  утвердження унії. 
Слід відзначити, що в програмних до-
кументах цієї капітули наголошува-
лося на необхідності якнайшвидшого 
заснування шкіл, які  б належно готу-
вали ченців-василіян для активної ду-
шпастирської, проповідницької, місіо-
нерської, освітньої діяльності.

Тому серед першочергових завдань, 
які визначав митрополит Рутський, які 
планувалося здійснити на виконан-
ня постанов Новгородичської капіту-
ли Чину в  Києві протягом 1618–1619 
р. р. (4) було: «при соборі св. Софії слід 
заснувати василіянський монастир зі 
школою» Варто наголосити на тому, що 
митрополит Йосиф Рутський покладав 
на василіян особливі надії в справі ще 
більшого утвердження позицій укра-
їнської уніатської церкви в  Києві Але 
трагічні події лютого 1618 р. —  вбив-
ство ігумена Видубецькогого монасти-
ря василіянина о. Антонія Грековича, 
стали на заваді скорої реалізації цьо-
го проекту митрополита Йосифа Рут-
ського. Хоча спроби заснувати васи-
ліянську чернечу обитель в  Києві при 
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св. Софії, саме в цей час, не припиня-
лися, але були безуспішними. Свідчен-
ням того може бути згадка «монастиря 
св. Софії» в  документах Люблінського 
трибуналу від 20 червня 1618 р. (5)

Однак, за власним свідчення ми-
трополита Йосифа Рутського, васи-
ліянську місію, яка мала  б заснувати 
при св. Софії монастир було направ-
лено в Київ лише на початку літа 1622 
р. (6). А  фактичне заснування васи-
ліянського монастиря при св. Софії, 
та початок діяльності василіян в  Ки-
єві можна ствердно датувати середи-
ною серпня 1622 р.. Саме тоді в  Київ 
прибули чотири василіянські ченці —  
о. Александр Школдицький, о. Ігна-
тій Шопорович, брат Гедеон Власович. 
Брат Кирило, яких направив митропо-
лит Йосиф Рутський на постійне пе-
ребування при св. Софії. Настоятелем 
василіянського монастиря при св. Со-
фії був о. Александр Школдицький (7). 
Окрім того в Київ разом із василіяна-
ми прибуло також троє світських свя-
щеників для обслуги як собору св. Со-
фії та інших київських церков, що були 
у володінні уніатів. (8).

Василіяни привезли зі собою всю 
необхідну для відправ церковну 
утвар —  яку спеціально подарував Йо-
сиф Рутський: «срібні келих, хрест, та 
Євангеліє», а  також чимало богослу-

жебних книг та різноманітної релі-
гійної літератури. З  ними прибув та-
кож обоз. Василіянські ченці привезли 
зі собою значну суму грошей необхід-
них для фінасування розбудови монас-
тиря при соборі св. Софії. Готуючись до 
свята Різдва Богородиці василіяни, за 
допомогою активних міщан —  жителів 
Києва, жителів навколишніх населе-
них пунктів, на пожертвування вірую-
чих, «прибрали та прикрасили» собор 
св. Софії (9).

Взаємини василіян із київською 
православною громадою протягом 
півтора місяця їх перебування і діяль-
ності в Києві були взаємотолерантни-
ми. Жодного факту неприязні, ворож-
нечі, як з однієї так з іншої сторони, чи 
хоча б натяку на них в різноманітних 
письмових джерелах того часу не за-
уважено.

Та події навколо василіанського 
монастиря при соборі св. Софії, які 
відбулися 21  вересня 1622 р. начисто 
перекреслили подальшу перспекти-
ву толерантних взаємовідносин уніа-
тів і православних у Києві. 21 вересня 
1622 р., в день свята Різдва Пресвятої 
Богородиці, коли закінчувалася Утре-
ня великий натовп православних мі-
щан разом із козаками підійшов до 
Софіївського собору. Озброєна юрба 
вдерлася до собору, схопила василі-
янських ченців, виволокли їх із со-
бору. Чотирьох василіянських мона-
хів було побито. Потім їх під вартою 
провели через все місто й ув’язни-
ли. Всю церковну утвар та монастир-
ське майно було пограбовано під час 
погрому. Вночі арештованих василі-
ян —  о. Олександра Шкідлицького (ігу-
мена монастиря), о. Ігнатія Шопоро-
вича, клірика Якова Косовицького та 
світського чоловіка п. Матея посади-
ли в  човен і  відправили до козаць-
кого монастиря у  Трахтемирові. Там 
вони перебували в  ув’язненні (за  од-
ними даними біля півроку, за іншими 
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півтора –два місяці), терплячи голод 
і холод, і всі їх вважали, що вони заги-
нули. Щодо інших василіянських чен-
ців —  братів Кирила та Гедеона, то про 
їх подальшу долю якихось достовір-
них відомостей не залишилося (10).

Події пов’язані із монахами софіїв-
ського василіанського монастиря на-
були широкого розголосу. Лише осо-
бисте втручання короля Сигізмунда ІІІ 
врятувало ув’язнених василіян, яких 
врешті-решт за посередництвом на-
самперед київського римо-католиць-
кого єпископа, за старанням уніат-
ського митрополита а також можливо 
й за участю київського православного 
митрополита було звільнено (11). Ва-
силіян було звільнено козаками з-під 
варти за умови: щоб ні один із них 
більше ніколи не смів показуватися 
в Києві чи київському воєводстві. Не-
зважаючи на такі погрози василіянин 
о. Ігнатій Шопорович після звільнення 
повернувся таки до Києва. І  покинув 
Київ тільки за наполяганням ігумена 
монастиря о. Олександра Шкідлицько-
го, який мотивував такий свій приказ 
не бажанням порушити дане слово пе-
ред посередниками, які клопотали за 
їх звільнення.

Висвітлючи перебування василіян 
і  функціонування василіанської чер-
нечої обителі в  Києві необхідно ска-
зати й про долю книг та церковних 
речей, що зберігалися у  Софії під час 
володіння нею уніатами та функціо-
нування при ній монастиря. Така бі-
бліотека мала би бути тут обов’язково 
тому що того вимагав василіанський 
устав, який ставив особливий наголос 
на створенні при заснованих монас-
тирях (12). Очевидно, власна невелика 
книгозбірня була й при заснованому 
василіанами у Києві монастирі. П. Жу-
кович, не подаючи джерел своїх відо-
мостей, зазначає, що після 1622 р. уніа-
ти вивезли монастирську бібліотеку до 
Овруча (13).

З огляду на подальший розвиток 
суспільно-релігійної ситуації василі-
янський монастир при соборі св. Со-
фії засновано з великим запізненням, 
в  час, коли православні уже стали на 
шлях відкритого витіснення уніатів 
із Києва. Водночас погром василіан-
ського монастиря при соборі св. Софії 
супроводжувався також і  погромами, 
захопленнями маєтків уніатської ми-
трополії у Київському воєводстві. (14) 
А таких випадків було чимало. Все це 
привело до значного ускладнення між-
конфесійної ситуації не тільки в Києві 
й Київському воєводстві, але й на всіх 
українських землях, що входили тоді 
до Речі Посполитої.

Але події 21 вересня 1622 р. навколо 
собору св. Софії аж ніяк не означають 
припинення існування василіансько-
го монастиря в  Києві. Василіянський 
монастир, хоч і не гласно, але реально 
функціонував. Про факт подальшого 
фунціонування василіанської обите-
лі у Києві свідчить реляція, час напи-
сання якої можна віднести до ІІ-по-
ловини 20 р. р. ХVІІ ст., представника 
латинського духовенства до Апостоль-
ської Столиці, в якій серед постійно ді-
ючих уніатських монастирів в Україні 
згадується і  київський св. Софії. (14). 
Дане донесення зафіксувало, як свід-
чать дослідження унійного періоду іс-
торії Софії Київської, тривалий час 
функіонування василіанського в  Ки-
єві (15). Більше того, незважаючи на 
міжконфесійне протистояння ще не 
раз на вимогу митр. Йосифа Рутського 
в 1623–24 рр. до Києва надсилалися ва-
силіанські місії для пошуку компромі-
су із православним духовенством і там 
тривалий час перебували (16). однак їх 
масштабність і  тривалість встанови-
ти неможливо. Свідченням подальшо-
го перебування василіан і  функціону-
вання василіанської чернечої обителі 
в Києві є лист польського короля Сигіз-
мунда ІІІ від 18 березня 1629 р. до Ки-
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ївського воєводи Томаша Замойсько-
го, в  якому зокрема йде мова про те, 
що митр. Йосиф Рутський вислав до 
Києва василіянських ченців для відбу-
дови собору св. Софії та відправлення 
там богослужіння в якому король про-
сить його протегувати василіанам, які 
мають намір налагодити постійні бо-
гослужіння при кафедрі та потурбува-
тися про стан самого храму. (17).

Важливим доказом тривалого без-
перервного існування на території Со-
фії василіанського монастиря є лист (18) 
адресований до одного із київських ва-
силіан —  о. Рафаїла Кунцевича, пропо-
відника кафедрального собору Св. Со-
фії Київської: «W Bogu Przewielebnemu 

Oicu Rafaiłu Kuncewiczowy Kaznodziei 
Katedrałnemu Swientey Sofiy, bratu memu 
rodzonemu y dobrodzieiowy moiemu odac 
nałesy Swentey Sofiy | w Kiiowie» («в Богу 
превелебному отцю Рафаїлу Кунцеви-
чу, проповіднику кафедральному Свя-
тої Софії, брату моєму рідному і  до-
бродію моєму віддати належить Святій 
Софії | в Києві») Як вважають дослідни-
ки цей лист може переконливо засвід-
чи факт існування при кафедрі Софії 
Київської василіанського монастиря на 
осінь 1623 р. (19). На це вказує насам-
перед назва посади адресата о. Рафаїла 
Кунцевича —  проповідника «кaznodziej» 
кафедрального собору Св. Софії Київ-
ської. Сам факт наявності при катедрі 
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Софії Київської спеціальної посади ка-
федрального проповідника свідчить 
про функціонування тут католицької 
моделі церковної організації, якою на 
той час послуговувалися тільки василіа-
ни. Звертання «превелебний отець», що 
також застосовується в листі, є звичним 
для католицької традиції звертанням до 
монаха- отця. Особу Рафаїла Кунцеви-
ча ідентифікувати не вдалося. Однак ві-
дома на сьогодні інформація про адре-
сата —  отця-уніата Рафаїла Кунцевича, 
який перебував у Софії Київськійї на по-
саді кафедрального проповідника, свід-
чить про тривалу діяльність при кафедрі 
василіанської чернечої обителі та пов-
ноцінне функціонування митрополи-
чого собору. Та й діяльність при кафедрі 
спеціально визначеного проповідника, 
вже згадуваного Рафаїла Кунцевича, ви-
магала наявності у кафедральній біблі-
отеці чи монастирській книгозбірні від-

повідних книг, однак віднайти їх серед 
значної кількості літератури першої по-
ловини XVII ст., що міститься у каталозі 
Софійської бібліотеки 1769 р., поки що 
не вдалося (20).

Ще одним важливим незаперечним 
доказом тривалої діяльності василіян-
ського монастиря при св. Софії є лист 
митр. Йосифа Рутського до нунція Ан-
тоніо Санктакроче датований кінцем 
1629 р. в якому він описуючи свій візит 
до Києва наприкінці 1629-початку 1930 
р. р. (21), зазначає, що місцеві люди оче-
видно, міщани та київське духовен-
ство), незважаючи на «неприязну» вда-
чу свого характеру, вже зібрали «основу 
для спорудження монастирка для тих 
моїх при кафедрі Святої Софії, які по-
стійно там перебувають» (23). Резуль-
татом їх праці була часткова відбудова 
собору св. Софії та відновлення в ньому 
на лютий 1630 р. богослужіннь. (24).
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Питання належності митрополи-
чої кафедри було одним із найгострі-
ших між уніатами й православними 
протягом всього часу функціонування 
уніатської Церкви в  Києві. Згідно по-
передніх пунктів примирення, про які 
повідомив до Риму 29  жовтня 1632 р. 
нунцій Онорато Вісконті, Собор св. Со-
фії Київської мав залишатися у  влас-
ності унійного митрополита. Але вже, 
на основі остаточних «Пунктів при-
мирення», затверджених королем Речі 
Посполитої Владиславом ІV цього  ж 
року, кількома днями пізніше, кафе-
дральний храм св. Софія в Києві пере-
дається православним. Таке рішення 
було охарактеризоване Римом як не-
справедливе та ігнорувалося Святим 
Престолом ще протягом тривалого 
часу. 12 липня 1633 р. в наслідок сило-
вого вирішення проблеми підпорядку-
вання Софії Київської —  собор св. Софії 
в  Києві остаточно перейшов у  юрис-

дикційне підпорядкування православ-
них. Тоді ж й остаточно перестав функ-
ціонувати й василіянський монастир 
при Соборі св. Софії Київської.

Всі ці та інші факти засвідчують 
про тривале функціонування василі-
янської обителі при кафедральному 
соборі св. Софії —  із серпня 1622 р. по 
липень 1633 р (25). Таким чином мож-
на впевнено сказати, що із реєстраці-
єю статуту монастиря (24. 12. 1998 р.), 
із заснуванням резиденції (13. 07 2001 
р.), пізніше піднесеної до статусу мо-
настиря (17 04. 2003 р.) Василіяни на 
межі ХХ —  ХХІ ст. повернулися в  Київ 
після більше чим 300 літньої вимуше-
ної відсутності.

Володимир Гіщинський
Викладач Боршівського коледжу,

член Національної спілки журналістів 
України 

Далі буде
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РОЗПОВІДЬ НЕЗРЯЧОЇ

БЕЗ ВІРИ В БОГА НЕМАЄ ЖИТТЯ
Життя кожної людини це історія короткого часу, й одночасно історія суспільства, 
в якому вона живе. Його можна описати багатьма книгами, а можна описати це 
життя у повному відображенню на кількох аркушах паперу. У кожному житті є 
щось повчальне, навіть, якщо є негативне його відображення. Один французький 
письменник Й. К. Гусманс пише: «Багато легше описати терпіння, як його 
пережити, коли його посилає Бог».

Ось що мені про себе розповіла одна 
незряча літня жінка, під час душпастир-
ських відвідин. Я не міг бути байдужим 
до її розповіді й все це записав у свій за-
писник.

— А я зір утратила ще під час війни. 
У  нас був тиф. Тоді хворіло багато лю-
дей, —  мовила спокійно Анастасія, роз-
повідаючи про своє страждальне нелегке 
життя.Тоді майже всі хворіли у  нашо-
му селі, одні більше, другі менше, але 
помагали одні одним, бо розуміли, що 
таке горе. Моя мама дуже переживала. 
Сама ходила до хворих, і  мене посила-
ла. Я  ніколи не відмовляла й слухалась 
своєї мами, бо жаль було родичів і сусі-
дів. А  мені тільки щойно шістнадцятий 
минав. Я була така моторна й всім ціка-
вилась, що всі у  селі дивувалися, звід-
ки у мене береться стільки енергії. Були 
дуже важкі часи. Смерть не перебира-
ла —  вмирали старі й молоді. А  мені хо-
тілось якось їм допомогти, особливо ро-
дичам, тож допомагала їм, як могла, бо 
знала, що це святий наш обов’язок. Так 
мене батьки мої вчили. Бувало, моя до-
бра мама обід зготовить і каже мені:

— Оце занесеш, Настуню, дядині, 
а оце Марії сусідці, що біля дядини про-
живає й ще зайдеш до свого хресного 
батька Василя, кажуть він дуже хворий.

Взяла велику хустку, розгорнула й по-
клала горщики з  борщем. Тоді зав’язала 
вузол і пішла селом до своїх родичів, як 

мама мені наказувала. Зайшла найперше 
до дядини. Вона сиділа на ліжку, але хо-
дити не могла. Відкрила двері, а запах та-
кий противний, що ви собі не уявляєте… 
Повідкривала двері, вікна. Довелося все 
прибирати, замінити постіль на трішки 
чистішу, а цю вкинула у воду, щоб потім 
випрати. Після цього всього, я  відкрила 
горщик і подала своїй родичці борщику. 
Вона жадібно їла й дякувала мені, а мені 
було приємно, бо щось доброго зробила 
для неї. Поки вона їла борщ із хлібом, то 
я за цей час зайшла ще до Марії. Вона була 
здоровіша від дядини, але також дуже хо-
тіла їсти. І тут треба навести порядок.

— Дякую тобі й твоїй мамі, що нас не 
забуваєте. Нехай Господь Бог заплатить 
за вашу доброту. Немає в мене нікого хто 
поміг би мені —  чоловік на фронті, нічо-
го не знаю чи живий, чи вже сира земля 
накрила його. Добре, що хоч дітей забра-
ла свекруха. Як я помру розкажете моє-
му чоловікові, як я  натерпілась, —  жалі-
лася Марія…

Мені теж було жаль її, але що я могла 
порадити їй. Гарна жінка була. Я пам’я-
таю її ще дівчиною. На ціле село, про неї 
слава йшла, співала, вишивала й до вся-
кої праці була запальна. А тепер хвороба 
її вимучила, лежала знеможена, одинока 
в хаті. Прибравши у хаті, я сказала Марії, 
що йду до свого хресного батька.

У хаті Василя, крім нього, ще лежала 
хвора його мати. Його дружина померла 
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на початку війни, а діти розійшлись по 
світі. Він мене не впізнав. Але коли я по-
чала признаватись, то радіючи каже до 
мене:

— То це ти Настя? Дай тобі Боже здо-
ров’я, що не забула мене, бо мої діти за-
були за мене. Де вони тепер у світі, Бог 
один знає. Як помру —  не буде кому по-
служити й похоронити. Його матір —  ста-
ренька бабуся сиділа біля печі, нічого не 
говорила. Я теж мовчала. Залишила і  їй 
горщик борщу й кусочок черствого хлі-
ба та й подалась ще раз до своєї дяди-
ни, щоб випрати білизну. Прала на дворі 
постіль і білизну без мила біля криниці, 
полоскала. Думала, хоч трохи буде чи-
стіша. Я  не розуміла, що це за хвороба 
й сама заразилась тифом і захворіла. Та 
я не була позбавлена опіки батьків. Мене 
вони дуже любили. І коли побачили, що 
я в’яну, як та трава у зеленому лузі, вони 
робили все, щоб лише вилікувати мене.

Ходили аж до Бару, ліків принесли 
і я почала їх заживати. У нас в селі була 
медсестра яка розумілась на ліках. Я  їх 
приймала вранці і ввечері. І мабуть при-
йняла забагато, бо спалила ними зоро-
вий нерв. Спочатку мені в очах темніло 
і я подумала, що це тимчасово, так і мед-
сестра говорила. Та мені не ставало лег-
ше. Через місяць тиф відійшов від мене, 
але я  втратила зір назавжди. Боже, що 
я  пережила! Я  все  ж ще думала, що зір 
повернеться. Але з кожним днем мої на-
дії розвіювались і все, як кажуть, у мене 
рухнуло. Я не бачила, як переживали мої 
батьки, але часто відчувала, як плака-
ла мати та як зітхав тяжким стоном мій 
батько. Він постійно хворів. Мені було 
їх дуже жаль, я відчула, що для них я за-
лишаюсь великим тягарем і було боляче 
щось з ними говорити. Тому я старалася 
мовчати.

Та хіба щось можна приховати від ма-
теринського серця? Воно таке чуйне й 
вразливе за долю своєї дитини, що пе-
реживає іноді більше ніж страждає сама 
дитина. Одного разу я  серед дівчат ви-

словилась, Боже прости, що краще вто-
питись ніж так жити. Мати як почула, 
що я так сказала, то стала переживати й 
стала за мною слідкувати, як в день, так 
і в ночі щоб я щось собі не зробила у від-
чаї. А на мене такий смуток находив, що 
я  не можу вам передати… Нераз, бува-
ло, дівчата йдуть і мені гукають: «Настя, 
ходи з  нами погуляєш на вечорницях». 
Вони йдуть співають, жартують, а  я  Бо-
жого світу не бачу. Та такий охопить 
мене жаль, що хоч земля розтопися і по-
глинь мене. Добираюсь до хати, падаю 
на ліжко й плачу як маленька дитина, аж 
бувало мати свариться зі мною:

— Що ти робиш! Не плач, це тобі не 
допоможе, візьми себе в  руки, —  мовить 
мати, а потім мене обійме й поцілує та й 
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каже: «Така Божа воля, мені також нелег-
ко дивитися на твоє горе».

Одного разу я йшла дорогою й чую як 
пташки співають. Я зупинилась і довго сто-
яла, слухаючи їхній спів. Мені здавалось, 
що це ангели співають, славлячи Господа 
Бога. Це щось було надзвичайне. Я  відчу-
вала Бога у своїй уяві. Я чула високі, низькі 
тони пташок, які переливались між собою. 
Мені було радісно. Деколи такий спів пта-
шок називають пташиним весіллям. Я, на-
віть, не знала, що це було біля нашої спіль-
ної криниці від якої тягнулися калинові 
кущі аж до самої балки, а поруч був сусід-
ський садочок. Та тут підійшла моя мати, 
схопивши мене за плече, та якось тривож-
но шарпнула й почала сварити мене:

— Що ти задумала? Чого, ти, тут сто-
їш? Я  не могла пояснити матері те, що 
я переживала у своїй душі, тож кажу:

— Пташки співають, чуєте мамо? —  
Чую… я тебе питаю до яких пір ти будеш 
тривожити мою душу. Ходи зі мною до 
хати! Я більше нічого не говорила, зро-
зумівши, що мати не розуміє мене, а ок-
рім цього вона була роздратована. Тіль-
ки, коли ми вже прийшли до нашої хати 
то мати сварила мою молодшу сестру:

— Чому не дивишся за Настею. Вона 
вже стояла перед криницею, тільки не 
могла вирішити зі своїм життям…

Мене немовби електричним струмом 
вкололо. Я не могла зрозуміти слів моєї 
доброї матері й відчула, як вона сер-
диться і переживає за мене. Адже справ-
ді, я  стояла біля криниці, до якої ходи-
ли всі наші сусіди, щоб набрати водички. 
А наша вода була найкраща у селі, всі так 
говорили. Хіба я  могла щось таке поду-
мати, коли ці пташки співали на кущах 
калини й на деревах у садочку? А цей спів 
так милував мене, що я не могла так бай-
дуже пройти мимо цього співу. Як пояс-
нити це матері? Але коли мене побачи-
ла вона задуманою і захопленою співом, 
то подумала інше. Її можна було зрозу-
міти. Та я з болем нарікала на свою добру 
маму й стала з нею сваритися. Я не ро-

зуміла її переживань. Вона була побож-
ною й молилась завжди за мою щасливу 
долю, а  найперше, щоб я  себе не погу-
била. Я тільки пізніше зрозуміла й зараз 
розумію ціну її переживань. Мені часто 
говорила моя сестра, дорікаючи:

— Не досить цього, що сама страда-
єш, а ще змушуєш тривожитись всім нам. 
Якби ти знала, як наша мама за нас пере-
живає, як вона молиться за тебе… Я мов-
чала й все сказане моєю сестрою Олею 
переживала. Мені стало ще важче. Я зро-
зуміла, яким тягарем я стала для матері 
й для всіх рідних. Мені, дійсно, хотілось 
провалитись скрізь землю. Щось дави-
ло мене, але плакати я  не могла. Я  по-
чувалася винуватою тому, що я  незря-
ча. І тільки після вечері, стомлена я лягла 
спати й швидко заснула. Прокинувшись, 
я відчула, що всі вже сплять. Та я не мог-
ла заснути знову. На мою голову прихо-
дили різні думки й переживання. Від пе-
реживання недалеко до розпачі. В  моїх 
вухах все ще лунав спів і щебетання пта-
шок. Я відчувала цей легенький вітерець 
і  гірке дорікання моєї матері. Жаль пе-
рейшов свої межі і  я  заплакала. Я  гірко 
плакала. Моя подушка була мокрою від 
сліз. Сон мене покинув, а серце стало не-
спокійним. Мені хотілось йти світ за очі. 
Та куди? Я піднялась з ліжка й встала се-
ред кімнати й почала молитись серед 
хати. Молилась своїми словами.

«Ісусе милосердний, порятуй мене! 
Ісусе, не дай мені пропасти, зглянься над 
моєю долею! Матінко Божа, Тебе благаю, 
випроси в Бога, кращої долі для мене для 
моєї мами сестри і  всієї родини! Святі 
ангели, архангели бережіть мене! Свя-
та Анастасіє, моли Бога за мене!» А по-
тім я хрестилась і била поклони до зем-
лі. В  цей час пробудилась моя мама, 
підійшла до мене й знову тривожно за-
питала:

— А ти, що робиш? Я мовчала, а вона 
знову питає: —  Чому не спиш? Чому, ти, 
така неспокійна? —  Мамо, я  молюся Бо-
гові. —  Тобі треба спати, а  завтра весь 
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день будеш молитися. Насте, не тривож 
мого серця.

Мати лягла спати і я теж прикинула-
ся, немов сплю. Насправді я роздумува-
ла над своїм життям. Мені стало жаль 
моєї матері. Я вирішила її слухатись і не 
робити більше прикрощів. І мені в дея-
кій мірі це вдавалось.

У 46-му році нам повідомили, що 
у  Кам’янець-Подільському є школа для 
незрячих. Я хотіла їхати туди й мати не 
противилась. Крім цього почався голод, 
а  там все таки щось давали їсти. Мене 
відвезли поїздом до Кам’янець-Поділь-
ського, а перед тим мама мені наказува-
ла:

— Доню не забувай за Бога. Без Бога 
не зможеш бути щасливою. Молися вран-
ці і ввечері й протягом дня також у віль-
ний час молись. —  Добре мамо. Я буду ро-
бити все так, як ви мені кажете. Знаю, що 
ви за мене переживаєте, тож буду вам 
слухняною.

У школі я  зустріла багато подруг, які 
теж були незрячими. До мене часто при-
їжджала мати, а  пізніше сестра. Мені 
було дуже приємно, а мої подруги якось, 
навіть, заздрили мені, що до мене при-
їжджають мої родичі. Я  зрозуміла, що 
вони більш нещасливіші як я, бо не мали 
родичів. Саме це додавало мені наснаги 
на майбутнє моє життя. У школі для нез-
рячих нас всього вчили: читати, писа-
ти, шити, варити їсти й різні інші праці. 
Я ніколи не думала на цей час, що я буду 
потім працювати на заводі тут у Барі.

Одного разу ми відвідували й, навіть, 
обслуговували важко хворих, також слі-
пих. Я жалілась на свою долю, коли сиді-
ла біля своєї хворої. Вона не рухалась, бо 
була паралізована. Коли я стала говори-
ти про своє нещасливе життя, моя хвора 
мені сказала:

— Насте, тільки не гріши. Я  тринад-
цять років не знаю, яка наша земля, чи 
вона тверда як оцей стілець, чи м’яка, 
як оця подушка. Для мене моєю підло-
гою стало оце ліжко. Я не можу рухатись. 

А ти, не тільки можеш ходити по цій зем-
лі, але їздити поїздами, машинами. Дай 
Боже тобі здоров’я і,  щоб ти створила 
свою сім’ю й більше не нарікай на свою 
долю. Долю нам Бог дає. Яку долю дав 
нам Бог, таку приймаймо.

Слова хворої так на мене вплинули. 
Мені здавалось, що її устами говорить 
сам ангел мій. І я не задумуючись рукою 
повела по її лиці, зрозумівши по її вис-
наженім лиці, що моя хвора є милою й 
доброю людиною, а  тим більше вірую-
чою. І я спитала її:

— Ви також віруєте у  Бога? —  А  як же 
ж! —  відповіла вона, —  без віри немає жит-
тя. Ця відповідь мене укріпила. І я весь час 
ці слова пам’ятаю аж до сьогодні. В скоро-
му часі я повернулась до дому. А потім по-
їхала до Бару, де створювався завод для 
сліпих. Тут я знайшла свого майбутнього 
чоловіка Василя, маю діти й вже внуки є. 
Він також вірить в Бога й мені з ним легко 
жити, хоч обидвоє ми незрячі. З ним я ді-
лила горе й щасливі хвилини. Всі думки, 
які могли шкодити моєму житті, я відки-
дала. І навіть інших підтримувала на дусі. 
А тепер ми щасливі, тому що щонеділі ми 
можемо бути учасниками Служби Божої, 
яку ви провадите. Це велика підтримка, 
кажуть ті, хто ходить на Службу Божу. Бог 
дуже добрий, а  особливо для тих, хто не 
противиться Його волі. Бувають і зараз такі 
хвилини розпачі, але як тільки звернусь до 
Бога, тут же приходить Він на допомогу. 
Лиш би здоров’я, щоб я  могла ходити на 
Службу Божу у неділю і у свята й прийма-
ти Святе Причастя. Куди я б не йшла, так 
як ви мені говорили, молюся «Отче наш» 
і «Богородице Діво» десять разів —  вервич-
ку. Я вірю, що тоді присутня Мати Божа зі 
мною. І я це відчуваю. Перехожі інколи за-
питують, що ти під ніс собі бурмочеш, то 
їм відповідаю: «Молюся Богові». Що буду 
їм казати. Таке моє життя, лиш би не було 
гірше, але на все є Божа воля.

Із розповіді Насті Ковтун
(УТОС) 5 жовтня 1999 року

м. Бар, о. Мелетій Батіг, ЧСВВ 
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ЗА ВСЕ 
ТОБІ 
Я ДЯКУЮ!

	 Дякуємо	Богові	й	отцям-василіянам!
Парафіяни храму Зіслання Святого Духа села Соснівки, храму проро-

ка Іллі села Шоломия, храму Святих Апостолів Петра й Павла с. Стара 
Скварява, (де є 100 осіб Апостольства молитви, а це 5 гуртків по 20 чле-
нів), храму Різдва Івана Хрестителя у Винниках (там до АМ було прийня-
то 15 нових учасників та відновлені обіти ревнительок), висловлюють 
щиросердечну подяку отцю Терентію Довгвнюку, ЧСВВ за глибокі, зміс-
товні науки, подані в часі реколекцій.

Скільки мудрості, світла пролив Божий посланець на наші голови, за-
палив любов’ю наші охолоджені серця прогнав темряву з наших душ і до-
поміг нам пізнати вартість вічних цінностей, важливість спасіння душі 
і пам’ятати про християнські обов’язки. За все слава Богу!

о. Зеновій Сліпий, о. Степана Макара,
Любомира Вдовиченко, Маріанна П’ятакова-Лученко

й всі учасники реколекцій

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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	 Вітаємо	о.	Володимира	Палчинського,	ЧСВВ,	із	45-	літтям	свяще-
ничого	служіння!
У неділю 29  січня у  василіянському монастирі Царя Христа м. Іва-

но-Франківська вітали о. Володимира Палчинського із 45-річчям свяще-
ничого служіння, а також із 78-літтям та 54-літтям монашого життя. 
Божественну Літургію очолював Високопреосвященний владика Володи-
мир Війтишин, Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський.

Якщо поглянемо на роки монашого й священичого життя о. Володи-
мира, то побачимо ревність священика, дбайливого про добро людських 
душ, талановитого будівничого, серед заслуг якого будівництво монас-
тиря у Золочеві та відновлення і розбудова монастиря в Івано-Франків-
ську, в якому він був ігуменом у 1997–2008 роках, доброго організатора, 
вчителя й наставника, а також вірного друга для тих, з якими йому при-
йшлося співпрацювати.

У своїй вітальній проповіді Митрополит Володимир спочатку звер-
нувся до євангельської розповіді про зустріч митаря Закхея з Ісусом Хри-
стом, наголосивши, що не цікавість Закхея була першою в цій події, а Божа 
благодать, яка діє в людині, коли знаходить в її серці поставу щирості та 
відкритості. Саме дія Божої благодаті була причиною внутрішньої пе-

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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реміни цього голови над митарями внаслідок його зустрічі з Ісусом Хри-
стом.

У другій частині свого слова Митрополит Володимир зосередив 
увагу присутніх на особі ювіляра —  о. Володимира Палчинського. Вла-
дика розповів про ревне служіння отця, його здібності організатора 
й керівника, розсудливість і мужність —  адже початок його монашо-
го і священичого служіння припав на час, коли Українська Греко-Ка-
толицька Церква була переслідувана. «Завдяки цінному дару чернечо-
го життя і священичого покликання, завдяки щирій любові до Христа 
за взором подвижника досконалості св. Василія Великого, наш ювіляр 
реалізує свій ідеал монаха й священика, відновлюючи зруйновану ко-
муністичним режимом нашу Церкву і Чин Святого Василія Великого 
та його монастирі в Батьківщині нашій Україні», —  зазначив у своє-
му слові Предстоятель Івано-Франківської Архієпархії заохотив лю-
дей дякувати Богові за дари, якими щедро наділив отця Володими-
ра, і запросив до молитви за отця, щоб Господь і надалі тримав його 
у своїй опіці.

Співбрати по Чину й парафіяни храму Царя Христа. 

  ВІТАЄМО	ОТЦЯ	ТАРАСА	іЗ	30-РІЧЧЯМ	СВЯЩЕНСТВА	ТА	З	ДНЕМ	АНГЕЛА!
Дорога редакціє часопису «Місіонар»! Хочемо подякувати Господу Богу, 

Пречистій Діві Марії і всім святим за їхню ласку, що ми маємо на пара-
фії в с. Муроване Пустомитівського району Львівської області при церкві 
Введення в храм Пресвятої Богородиці доброго душпастиря, провідника, 
який несе істину до наших сердець.

Прихід о. Тараса на нашу парафію —  це великий подарунок для наших 
односельчан, який в 90-х роках, з’єднав всіх, як квочка курчат.

Хочемо скласти щиру подяку за його ревну та плідну працю, бо щирим 
серцем та молитвами служить парафіянам і всім хто просить допомо-
ги. Дякуємо йому за добрий провід «Апостольства Молитви», тому що 
кожний перший четвер молимось «Святу Годину» з виставленням Най-
святіших Тайн і  Суплікацією. У  перші п’ятниці місяця відправляється 
Служба Божа та молебен до Серця Ісуса за здоров’я всіх членів, за парафі-
ян, а також за кращу долю українського народу, за воїнів які на війні, щоб 
вернулися всі живими, за мир і злагоду в нашій ненці Україні.

Дякуємо й кланяємось низько за те, що отець пошанував наші місцеві 
традиції, щодо причащання на колінах й не вживання слова «православ-
ні», які так часто стають каменем спотикання в інших парафіях…

Щедрих Божих ласк, міцного здоров’я, витривалості, наснаги й сили 
в нелегкому служінні на Божій ниві. Дорогий Отче Тарасе, в День ангела 
знайте, що всі члени «Апостольства Молитва» люблять Вас, пишають-
ся Вами й моляться за Вас!

Подяка Вам за зцілені життя,
Офіра за навернутії душі.

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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Вплелись в одне і строгість й доброта,
В молитві, в думці, в діях, в русі.
За Вас до Господа віночок молитов,
Прийміть, від нас —  Ісусову нев’янучу любов!

Члени «Апостольства Молитви»
с. Муроване

  Я	побивалася	про	земне…
Дорога редакціє! Хочу розповісти свою історію. Я молодою вийшла за-

між. У 20 років, стала мамою. Синочок ріс. Ставлення батька до сина 
було якесь таке холодне. Він хотів щоб його любити й ласкати більше 
ніж сина. На той час з його такою холодністю, черствістю мирилася. Ми 
будували хату в селі, а згодом стайню, загороду, а тут ще робота, поле, 
господарка. До церкви ходила рідко, чоловік завжди шукав причин, щоб не 
йти. Не дуже вчив дитину молитися, тай сам не молився. Через п’ять ро-
ків народився другий синочок. Роботи й клопоту додалося ще більше. Так 
я, як жінка сильна й горда поралася з усіх сил, щоб дітям було добре, й чо-
ловікові догодити. Став мій милий випивати, спочатку з компаніями. Не 
шкодував на випивку ні грошей, ні часу, не зробив сьогодні, то щось зро-
бить завтра, а не завтра так ще буде день для роботи. І часто, через та-
ких чоловіків, ми жінки занедбуємо свою душу…

Я сама дуже довго зливала на воску та все марно, сварка, гнів, прокльо-
ни оволоділи мною. Йду до сповіді й вам кажу —  Сповідь і Причастя —  най-
краща зброя проти зла. Горілка —  забирає розум, силу й мир.

Чоловік мене не злюбив ще більше, все його нервує, кричить, біситься. 
Називає: «О яка свята зробилася»…

Я запросила в  своє життя Бога, в  своє серце, щоб дав мені покору, 
мир, любов, милосердя. Та спершу Боженька дає хрест —  тобто терпін-
ня, і  дуже важко дивитись коли терплять діти. Серце розривається, 
матеріально помогти не дуже можу. Тож прошу Боженьку через свя-
щеників. Даю на Служби Божі. А причину як вказати, у відповідь: «Жін-
ко ви, якась дивна, пишіть ім’я своїх дітей і за здоров’я, а Бог сам знає, 
кому що треба».

І так минали роки. Діти вже підросли й не хочуть гірше виглядати 
за інших. Так заробляли собі самі, щоб одягнути нову сорочку, чи шта-
ни на паску. Тато приносив зарплату в хату на той час невелику (90 ру-
блів). А витрачав на себе більше ніж приносив. Звідки гроші на продукти, 
як прогодувати сім’ю, звідки взяти, його не цікавило, ніби й математику 
трошки знає. З роботи ніколи додому не спішив, щоб допомогти по гос-
подарстві. На першому місці були друзі, а сім’я нікуди не дінеться. Змуче-
на таким життям, падаю в нерви —  де уже йдуть прокльони, сварки, гнів. 
Доходило до розлучення та якось було страшно за дітей. Хлопці будуть 
рости без тата. Почав чоловічок хворіти, то серце болить, то ноги, а го-
лова не болить горівки давай побільше.
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І так життя пройшло, що хочеш в мене видиш, що я не годен. У неділю 
до церкви до обіду не годен, а по обіді до пізньої ночі волочиться —  годен.

Люди мають і ще й не такі проблеми, але живуть, борються і перема-
гають. А я готова була здатися, залишити все, що таке миле серцю. Бог 
не раз показував що я маю виконувати Його волю. Він дав мені дар учи-
тися самій і навчати інших. Я добре знаю Його слова:

«Шукайте —  і знайдете, —  стукайте й відчинять вам», але знехтувала 
ними. Я не шукала, але хотіла, щоб воно саме прийшло. Не стукала, а хо-
тіла, щоб мені відчинили. Не просила допомоги, але чекала на неї. Від-
чула біль в  серці, побігла в лікарню, відчула біль у ногах, в  хребті. Куди 
біжиш? —  в лікарню, або ще краще до ворожки. Посварилася з чоловіком, 
пішла на зраду, й не помічаю, як гріхи мої перевищили голову мою.

Як жити далі? «Шукай зло в собі» —  каже священик.
На Львівщині Жидачівського р-ну с. Гніздичів є дуже гарний монастир 

який носить назву св. Герарда. Саме св. Герард є опікуном дітей. У цьо-
му монастирі є чудотворна ікона «Кохавинської Матері Божої», історію 
цієї ікони думаю знаємо всі. І там є такий старенький монах о. Микола, 
який він добрий, розумний, Сам як тато приймає грішників з усмішкою. 
Дає поради і коли що ти щиро каєшся —  то йдеш звідти додому зовсім ін-
шою людиною. Молитися треба на вервичці 50 раз Богородице. Молила-
ся довго… і до св. Юди-Тадея, до св. Антонія, до св. Анни, до св. Філомени.

Уже і змучилася та й під час молитви думка така, чи чуєш мене Ісусе 
чи зможеш пробачити мені й сльози, як раптом перед очима зболіле об-
кривавлене лице, я навіть настрашилася, але то була одна мить —  раз 
і нема.

Прийняла я велику обітницю. Першу п’ятницю, дев’ять місяців підряд 
приймала св. причастя. Згодом пішла в Апостольство Молитви. Заношу 
свої молитви до Серця Ісусового разом з матерями —  такий гурток, щиро 
віддалася під опіку святої Богородиці. Віддаю всіх своїх рідних, чоловіка, 
дітей, онуків, усіх кого знаю й не знаю. Молитва щира за будь-кого вирі-
шує всі проблеми, й терпіння стає легким.

Я дякую Богу за свого чоловіка, хоч мені не легко з ним, а дякую за те, 
що інакше б не пізнала Боже провидіння.

Я дякую отцю Миколаю, отцю Василю, Петру й всім священикам і мо-
люся за всіх.

Львівська обл., Самбірський р-н,
Катерина

  Дорога	редакціє! Велику подяку засилаю Господу Богу, Ісусу Христу, Ма-
тері Божій і всім святим: св. Йосифу, св. Тадею, св. Антонію. Мій чоловік 
розрізав живіт болгаркою. Страшно було дивитися. Завезли до Жовкви 
в лікарню. Ми жили тоді у селі Хитрейки. Хірург Бляхарськи подивився 
і викликав свого батька, бо боявся сам зашивати. Я молилася в церкві, 
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Крехівському монастирі, Кристинополі. Бог дав чудо, за 10 днів чоловік 
був у церкві.
Хірург Бляхарський, батько зі сином, грошей не брали —  сказали, що то 

Бог зцілив його; такого не бачили за ціле життя своєї роботи. Чоловіко-
ві 75 років, він живий, здоровий.

Марко Ірина, м. Червоноград

  На	сторінках	часопису	«Місіонар» хочу подякувати Господу Богу, Ісу-
су Христу, Пречистій Діві Марії, св. Йосифові, св. Антонію Падевському 
та всім святим, до кого я молюся за всі отримані ласки для мене й моєї 
сім’ї.

Кутинська Юлія,
м. Золочів, Львівська обл.

  Слава	Ісусу	Христу!
Шановна редакціє часопису «Місісонар». При вашій допомозі хочу вислови-

ти щиру подяку тим, хто помагає проводити нічні чування у василіянській 
церкві св. Андрія, у Львові. Перш за все сердечна подяка отцю Іринею за його 
старання для нас парафіян. Його проповіді цікаві й повчальні, збагачують 
наш молитовний штурм в цей нічний час. На початку лютого о. Іриней за-
просив з Брюхович сестер-монахинь. Всі парафіяни з великим задоволенням 
подивилися «Вертеп» з чудовим виконанням сестричок. Потім були коляди, 
віншування, утреня, Служба Божа, молебень і так аж до ранку.

Не легко вночі не спати, а тим більше й без цього, втомленим сестрич-
кам…

Наші кохані сестрички у Христі, низький Вам поклін за Вашу жертов-
ність, за спільні молитви, колядки, віншування. Ваша присутність у нашо-
му храмі додає сили нашим молитвам, які обов’язково почує Господь і всі 
святі. Тож нехай Господь і народжений Ісус сторицею віддячить Вам за все, 
за все. Безчисленно й сердечно дякуємо Вам і запрошуємо частіше завіта-
ти до нас.

За все, за все ми дякуємо Вам,
За щирість молитов, в ночах обнов.
Що завжди Бог у серці Вас тримав,
Щоб ми разом збирались знов і знов!
Обіцяла св. Андрею Шептицькому за отримані від нього ласки скласти 

подяку у Вашому часописі. Так і сталося. Мені за сорок. Народила здорове 
дитятко чим завдячую опікою Андрея Шептицького. Також хочу висло-
вити щиру подяку Матінці Божій, св. Юді Тадею, Миколаю Чарнецькому, 
св. Терезі від дитятка Ісус за вислухані молитви та отримані ласки.

З повагою п. Леся,
м. Львів
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

1. Пророк, який написав книгу про гріх, 
покаяння та суд Божий. 2. Їжа, яку часто 
вживають у  Великому пості. 3. І  поки час, 
творіть   ..., бо день страшний зближаєсь, 
коли цей сам Христос і  Цар Суддею всім 
покажесь (вірш «Наверніться» с. Серафима 
Сало, ЧСВВ). 4. Брат Марти і  Марії, якого 
воскресив Ісус Христос. 5. Ісус перетворює 
воду на вино —  перше  ... в  Кані Галилей-
ській. 6. Великий   ... —  найбільш тривалий 
і суворий з усіх постів. 7. То не цвяхи, а мій 
гріх Тебе прибив, то не люди, а мій   ... Тебе 
судив. 8. «Бадьорися, дочко! ... твоя спасла 
тебе». 9. Митарева ... 10. Одна із семи Свя-
тих тайн. 11. Вже не довго буду з  вами,  ... 
людська раду радить, кажу тими ось сло-
вами, що один з  вас Мене зрадить. 12.  ... 
наш насущний дай нам сьогодні. 13. Доро-
га хресна —  ... болю, до неї збіглись наші 
шляхи, щоб на Голготі, поруч з Любов’ю, на 
хрест підняти свої гріхи. 14. От і вже гора  ...! 
Приступає войнів рота: Розпинає, приби-
ває, хрест високо підіймає. 15. Упадає раз 
і другий, бачать теє жидів слуги,  ... поступає 
і хрест нести помагає. 16. ... з жалю мліє, ви-
тира лице Месії. 17.  І  молю Тебе, о  дай же 
мені за гріхи   ... щирий. 18.  ... розп’ятий на 
Голготі за гріхи світу біль терпить, в безмір-
них муках і  скорботі по тілі кров свята бі-
жить —  за гріхи світу так терпить. 19. Чи ти 
був на Голготі, чи бачив хреста, на якому  ... 
Божий вмирав? Це за наші гріхи Він жит-
тям заплатив, щоб життя вічне ти і  я  мав. 
20. Назва пісні «Під   ... твій стаю». 21.  ... пі-
шов і  оповів юдеям, мовляв, той, хто його 
оздоровив, —  Ісус.
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ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ТРИ 
СВЯТИТЕЛІ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У 
ЛЮТОМУ 2017 РОКУ:

1. Молитва. 2. Ангел. 3. Любов. 4. Ворог. 5. Гріх. 6. 
Христос. 7. Страх. 8. Хрест. 9. Терпіння. 10. Язик. 11. 
Клич. 12. Човен. 13. Небо.

ГОЛОВОЛОМКА  
«ПІД ХРЕСТ ТВІЙ СТАЮ»

Підготувала Леся 
ШТИКАЛО

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД 
«ХРИСТОС НАРОДИВСЯ» ЗА СІЧЕНЬ 
2017 РОКУ НАДІСЛАЛИ:
ЯРИМОВИЧ Оксана, с. Крупське, 
Миколаївський р-н, Львівська обл.
МЕЛЬНИКОВА Зиновія, м. Сокаль, 
Львівська обл.
ДУБАС Зеновій, м. Золочів, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ  
НА ЧАЙНВОРД «ТРИ СВЯТИТЕЛІ»  
ЗА ЛЮТИЙ 2017 РОКУ  
НАДІСЛАЛИ:
БЕЗПАЛЬКО Марія,м. Золочів, Львівська 
обл.
Брат Степан ДУБАН, монастир с. 
Підгірці, Бродівський р-н, Львівська обл.

УВАГА! 

ПРИЗ!!!
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗВЕРТАТИСЯ:
вул. Б. Хмельницького, 40  

м. Львів 79019
тел.: 0952602157, 0968267791,

(032) 255–46–45
www.missioner.com.ua
redakzia@missioner.com.ua

о. Мелетій Батіг, ЧСВВ

АПОСТОЛЬСТВО ХВОРИХ
У книгу «Апостольство хворих» увійшли роздуми-дописи 
невтомного письменника-місіонера о. Мелетія Батога, ЧСВВ, 
надруковані під однойменною рубрикою на сторінках часопису 
«Місіонар» (2013–2015 рр.). У таємниці терпіння, в якому присут-
ній Ісус Христос, криється правда про єдність Бога з людиною. 
Автор, завдяки роздумам над церковними постами і святами, 
приходить на допомогу стражденним, аби втішити, розрадити їх, 
вказати їм шлях у житті.

ISBN978–966–658–371–3, 144 с., 145 х 200 мм., м’яка обкл.

о. Альберт Штольц

ПЕРЛИ ДЛЯ НЕБЕСНОГО ВІНЦЯ
Пояснення заповіді любові для почитателів Серця Христового

Любов —  основа всього! Бог —  є Любов і нас, своїх дітей, кличе 
до любові. З любові Бог творить світ і з любов’ю приходить, 
щоб його спасти. Дуже важко прихилити наше серце до любові. 
Серце, зранене гріхом, який нищить все те, що породжує любов. 
І тому Господь відкриває нам свою божественну Любов через 
своє Найсвятіше Серце, повне ліку милосердя, щоб ми не бояли-
ся любити.

У цій невеличкій, але понад усе цінній книжечці поручаємо чита-
чам найдорожчі скарби Божої мудрості, яка навчить, як любити 
Бога і ближнього, як осягнути досконалість у щоденній молитві, 
як бути правдивим шанувальником Найсв. Серця Христового.

ISBN978–966–658–376–8, 224 с., 105 х 165 мм., м’яка обкл.

Володар Буженко

ПУСТЕЛЬНИК НА ЗЕЛЕНОМУ КЛИНІ
Повість для молоді
Книга, написана на основі дослідження історичних матеріалів, 
розповідає про переселення українців на крайньому Далекому 
Сході.

ISBN978–966–658–372–0, 136 с., 170 х 215 мм., м’яка обкл.
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