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– Коли дитина не слухається мами 
чи тата, можна сказати, що 
зав’язується маленький «вузол». 
Щось подібне відбувається 
в наших стосунках із Богом…
Але, будь-який вузол серця, 
совісті можна розв’язати. 
Чи просимо ми Марію допомогти 
нам довіритися милосердю 
Божому, щоб розв’язати їх, 
щоб змінитися? Вона, 
як жінка віри, безсумнівно скаже: 
«Сміливіше, йди до Господа, Він 
тебе розуміє». І Вона, Матір, веде 
нас за руку в обійми Отця, Батька 
милосердя.

Папа Франциск
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о. Корнилій ЯРЕМАК, ЧСВВ 
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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

РАДIСТЬ ТЕПЕРIШНЬОГО 
ПРОСИТЬ IСТОРIЮ БIЛЬШЕ 
НЕ ПОВТОРЮВАТИСЯ!

Я вдячний Богові, за можливість зануритися 
й поділитися історіями Людей Слова – редакторів 

і видавців журналу «Місіонар», шлях яких був 
здебільшого хресним, і заслуговує на особливу шану 

й пам’ять. На сторінках часопису, страждала Україна, 
помирала Церква, були гнані й переслідувані за правду 

отці василіяни разом зі своєю паствою, і все тільки 
за те, що не хотіли підкорити дух перед брехнею, 

а залишилися вірні Богові…

Тепер часи воскресіння Церкви й України! 
І радість теперішнього притуплює біль минулого, 

знову дає крила для нових злетів у служінні Істині 
й просить історію більше не повторюватися...

(з книги «Листи до народу. Історії Людей Слова»)

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вірні читачі 
журналу «Місіонар»! Нашим пожовклим сторінкам – 120 ро-
ків! Ми беремо їх до рук й з хвилюванням, поринаємо в іс-
торію нелегких часів, яку творили отці василіяни, служачи 
Істині й доносячи Її народу...

Протягом віків отці василіяни, дотримуючись усіх приписаних 
церковних канонів, формують особливу лінію апостоляту, яка не 
розходиться із традиційною, а навпаки – збагачує, удосконалює 
практику служіння Богові й людям. Феномен такої праці полягає 
передусім у незаангажованості в турботи світу, в постійній пам’яті 
про харизми Чину й у специфіці праці осіб, які вступають до мо-
настиря, їхньому підході до покликання й реалізації себе на Хрис-
товій ниві. Простою мовою – це вища школа осягнення й прак-
тикування знань, дослідження й винахід чогось нового в царині 
духовної сфери, позаяк парафіяльні інституції мають обов’язки, 
що здебільшого відповідають тільки першочерговим потребам 
вірян: уділення Святих Тайн, служіння Божественної Літургії 
тощо. Особливої уваги заслуговує видавнича діяльність отців ва-
силіян, яка в парі з усною місійною творить осердя вишу, завдяки 
якому УГКЦ є інтелектуально й духовно розвинутою. 

Для того, щоб праця в цьому руслі приносила належні 
плоди, й було засновано часопис «Місіонар». Видання було 
покликане продовжувати й поширювати в друкованому сло-
ві дух засновника Чину святого Василія Великого й усіх його 
послідовників та бути втіленням новизни служіння ченців ва-
силіян у непростий історичний період. Журнал, який за своєю 

СЛОВО РЕДАКТОРА



№5 (289)

5
український
католицький
часопис 

тематикою є дещо консервативним, завжди 
добре сприймався в народі й був світлом у тем-
ні часи життя вірних, адже матеріал часопису 
є аналітичною й доступною проекцією Слова 
Божого, яке не один десяток літ ченці й миря-
ни передають через письмо. У понадісторічній 
тяглості це друковане видання є віддзеркален-
ням державних, церковних і душевних настроїв 
окремих осіб і спільнот, які завжди перебувають 
у полі історичного та наукового інтересу. 

На сьогодні християнський часопис «Місіо-
нар» має, порівняно з іншими греко-католицьки-
ми пресодруками, немалий наклад і свою читаць-
ку аудиторію, а водночас намагається «вижити» 
на видавничому ринку в непростій економічній 
ситуації. Він і далі в друкований спосіб проповідує 
Боже Слово й прагне дійти до свого читача сучас-
ними комунікативними методами.

Готуючи історії Людей Слова й діла (книгу 
«Листи до народу»), я, як автор, ніби пережив 
кілька життів редакторів й авторів столітньої 
епохи  – моїх попередників, співбратів по Чину 
й перу, й тепер ще краще розумію, наскільки важкою й важливою була справа ви-
пуску такого релігійного часопису. За «лаштунками» журналу завжди стояли живі 
люди, отці й миряни, які підписувалися під своїми словами, наражаючись на небез-
пеку, адже більшість часу «Місіонар» виходив за складних історичних умов. Гортаючи 
пожовклі сторінки журналу, які чекали незалежної України й відродженої Церкви у 
шухлядах літніх читачів, а також переглядаючи випуски з Бразилії, мені вдалося, спо-
діваюся, хоча б частково відчитати історичну правду про стан людських душ, Церкви й 
держави у різні періоди видання часопису. І саме минуле журналу допомогло зрозумі-
ти мету й завдання, концепцію наповнення новітнього «Місіонаря», його вірність візі-
ям попередників, а також його консервативність та «іншість». Як існує сімейна тради-
ція, так існує й тяглість передавання думок Чинів і Згромаджень у харизмах служіння, 
у цьому випадку – це релігійна друкована періодика. Мета часопису та його тематика 
були б іншими, якби часопис народився у період незалежності, про це свідчать газети 
й журнали УГКЦ новітньої доби. Однак дух і настрій «Місіонаря» й зараз залишається 
той самий, який споконвіку сповідують отці василіяни, тільки у вигляді, який краще 
сприймає сучасне покоління. 

У перших частинах книги стисло висвітлено історію тих, без кого ми не були б собою 
в теперішньому стані й вигляді... Це згадка про Божих «маяків», які світять нам століття-
ми й тисячоліттями, щоб нам – їхнім наступникам – не збитися з дороги, формуючи те-
перішнє, пам’ятаючи минуле й прямуючи в майбутнє – і все – під захистом Господа Спа-
сителя. Їхні листи-місіонарі були різними, навіть кривавими, але завжди мали спільну 
мету – привести кожну людину, відвернену від Бога, до істини, добра й любові. 

Дорогі, брати і сестри! Запрошую всіх приєднатися до подяки Богові за ювілеї, до 
читання «Листів до народу», й до молитовної пам’яті за Людей Слова – письмеників і 
читачів які, вже відійли від нас до Бога по нагороду... 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

О, Божественне Серце Ісуса! 
У злуці з тим наміром, з яким 
Ти на землі віддавав славу Бо-
гові і тепер щоденно віддаєш 
у Пресвятій Тайні Євхаристії, 
жертвую Тобі через Непороч-
не Серце Пречистої Діви Ма-
рії 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 Рим-
ського, за святу Церкву, за на-
вернення грішників та в усіх 
намірах Апостольства мо-
литви, призначених на цей 
місяць і на сьогоднішній день.

Пресвяті Серця Ісуса і Ма-
рії, спомагайте святу Церкву 
та Україну!

Святий Йосифе, Покрови-
телю і Заступнику прияте-
лів Ісусового Серця, моли Бога 
за нас!

Святий Архангеле Михаїле, святий Миколаю, святий Володимире, 
святий Йосафате, Заступники України, моліть Бога за нас!

МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
НА ТРАВЕНЬ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб християни в Африці давали пророче 
свідчення примирення, справедливості й миру, наслідуючи ми-
лостивого Ісуса.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА
МОЛИТВИ НА ЧЕРВЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб народи рішуче прагнули покласти край 
торгівлі зброєю, яка є причиню багатьох невинних жертв

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Мир  – це добро, до якого прагне 
кожна людина і суспільство загалом. 
Ідеалом християнського життя є мир – 
особлива душевна настанова, що по-
лягає в гармонійному й належному 
стосунку особи до Бога, до самої себе, 
до інших людей та до всього творіння. 
Всі говорять про мир, усі декларують, 
що прагнуть його, однак є речі, які су-
перечать миру – це жорстокість, яку в 
наш час породжують різні речі, одна з 
яких – зброя. Вона є засобом захисту, 
але таїть в собі небезпеку легкого пе-
реходу від захисту до агресії.

На сьогодні торгівля зброєю  – це 
прибутковий бізнес, який набирає чи-
малих обертів. Гроші, залиті кров’ю, 
часто невинною кров’ю, завдають чис-
ленних страждань окремим людям і 
суспільству. Збройний промисел без-
посередньо підживлює війни і розбрат.

Проблема торгівлі зброєю ле-
жить в основі багатьох проблем: при-
зводить до небезпечних наслідків, 
ускладнює конфлікти, віддаляє мож-
ливості ефективно розв’язати їх мир-
ним способом.

Зброя масового знищення (ядер-
на, хімічна, бактеріологічна, новітнє 
наступальне космічне озброєння) є 
завжди неморальною, тому що вона 
діє неперебірливо, знищуючи всіх  – і 
військових, і цивільне населення – ви-
нуватих і невинних. Окрім того, вона 
не дає противникові жодних шансів 
вижити, від неї неможливо сховатися. 
Тому її використання завжди є злом: 

навіть якщо сторона, яка зазнала 
агресії, використовує її для захисту, 
вона обтяжує себе важким злочином, і 
війна зі справедливої перетворюється 
на агресивну.

Церква неодноразово закликає 
припинити мовчати про цю велику 
проблему й зупинити торгівлю збро-
єю. Це може звести до мінімуму, а в 
довгостроковій перспективі  – при-
пинити багато збройних конфліктів у 
всьому світі.

Саме тому в наміренні на цей мі-
сяць Папа Франциск закликає нас до 
молитви за те, щоб припинилася тор-
гівля зброєю, а з нею – і страждання 
невинних людей. Адже сьогодні у сві-
ті проливається багато крові, й зупи-
нити це може ревна молитва вірних. 
Боже Слово сьогодні чітко наголошує 
на тому, що Господь спитає за проли-
ту кров, за кожне невинно забране 
життя. Але і в нас – тих, які нібито жи-
вуть у мирі,  – Він попросить звіту за 
тих наших ближніх, які страждають 
від пролиття крові.

Ми, практикуючі християни, по-
винні пам’ятати, що мир є наслідком 
моральної доброти громадян, а також 
важливою умовою для культурного, 
релігійного й суспільного розквіту. 
Однак не можна прагнути миру за вся-
ку ціну, йдучи на хибні компроміси та 
нехтуючи основні християнські й за-
гальнолюдські цінності.

Підготував о. Домінік НАЛИСНИК, ЧСВВ
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МIСЦЕВI НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ЧЕРВНЯ
Ч
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 Чт † Рівноапп. Костянтина і Олени; 
Свщмч. Патрикія, єп. Пруського за чесні ЗМІ

2 Пт Муч. Талалея за спокій сумління
3 Сб Заупокійна за душі в чистилищі 
4 Нд • ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА за мир між ворогами

5 Пн • ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Св. Михаїла, єп.; преп. Єфросинії Полоц.

за життя в родинах на зразок Святої Тройці 

6 Вт Препп. Симеона Дивногорця, Микити Переяслав. за правдиві реформи в нашій державі

7 Ср † Третє віднайдення голови
св. Йоана Хрестителя за людей з особливими потребами

8 Чт Ап. Карпа, одного з 70-ти за шахтарів
9 Пт Свщмч. Терапонта, єп. Сардійського за подолання сепаратизму 

10 Сб Віддання Св. Микити, єп. Халкедонського за емігрантів
11 Нд 1-ша Нд. Всіх Святих, Препмуч. Теодосії, діви за зростання святості в українському народі

12 Пн Початок Петрівки 
Преп. Ісаакія Далматського за добрий врожай наших земель 

13 Вт Ап. Єрмія; муч. Єрмея за сиріт

14 Ср Муч. Юстина, філософа, й інших за священиків та ченців, за витримання
в покликанні до кінця

15 Чт • Пресвятої Євхаристії (на неділю)
Св. Никифора, патр. Царгородського

за належне приготування 
до прийняття Св. Тайн

16 Пт Муч. Лукиліяна і тих, що з ним за людей, які втратили житло

17 Сб Св. Митрофана, патр. Царгородського за поширення Католицької Церкви на Сході 
України

18 Нд 2-ша Нд. Свщмч. Доротея, єп. Тирського за важкохворих

19 Пн Преп. Вісаріона й Іларіона за студентів, які складають іспити 
при вступі до вищих навчальних закладів

20 Вт Свщмч. Теодота, єп. Анкірського за християнську свідомість 
при відвідуванні богослужінь

21 Ср Перенес. мощей вмуч. Теодора Тирона за помірковане використання земних дарів

22 Чт Віддання Євхаристії 
Св. Кирила, архиєп. Олександрійського за переслідуваних християн

23 Пт † Христа Чоловіколюбця (на неділю)
Свщмч. Тимотея, єп. Пруського за любов та злагоду в нашому народі

24 Сб †Співстраждання Пресвятої Богородиці 
Апп. Вартоломея і Варнави за родини, які втратили годувальників

25 Нд 3-тя Нд. Препп. Онуфрія Великого 
і Петра Атонського за дівчат, які не можуть вийти заміж

26 Пн Мч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії за пошану до батьків

27 Вт
Свщмч. Миколая Чарнецького і 24-х укр. мчч.; 
мч. Омеляна Ковча; прор. Єлисея; св. Методія 
Царгород.

за чернечі спільноти, 
за успішну реалізацію монашого покликання

28 Ср Прор. Амоса; преп. Єроніма Стридонського за людей похилого віку
29 Чт Св. Тихона, єп. Аматунського за пошану до вчителів
30 Пт Мчч. Мануїла, Савела та Ізмаїла за викорінення лицемірства у любові до Бога

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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ПОКРОВИТЕЛЬКА МУЧЕНИЦЯ АКИЛИНА

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Свята мучениця Акилина, уродженка 
фінікійського міста Бібл, загинула при 
імператорі Діоклетіані (284–305). 

Батьки виховали її в християнсько-
му благочесті. Коли дівчинці було всього 
12  років, Акилина переконувала одно-
літок-язичниць навернутися до Христа. 
Один зі слуг царського намісника Волусія-
на доніс, що вона вчить своїх подруг не по-
читати релігію батьків. Свята отроковиця 
твердо визнала перед намісником свою 
віру в Христа й сказала, що не зречеться 
Його. Волусіян намагався переконати її і 
ласкою вплинути на юну сповідницю, але 
бачачи твердість дівчини, велів віддати 
на катування. Святу Акилину били по об-
личчю, а потім, оголивши, бичували. Зну-
щаючись, мучитель питав: «Де ж твій Бог? 
Нехай прийде і забере тебе з моїх рук». 
Свята відповідала: «Господь невидимо зі 
мною, і чим більше я страждаю, тим біль-
ше Він дає мені сил і терпіння».

Розпеченими прутами мучениці через 
вуха просверлили голову. Свята мучени-
ця впала. Мучитель вирішив, що дівчин-

ка дійсно померла, і наказав викинути 
її тіло на поживу псам за містом. Вночі 
святій Акилині явився Ангел, торкнувся 
її і сказав: «Встань і будь здоровою. Іди і 
викрий Волусіяна, бо як він сам, так і на-
міри його нікчемні перед Богом». Муче-
ниця, возносячи хвалу Богові, піднялася 
неушкодженою, пішла до палацу наміс-
ника і стала перед Волусіяном.

Побачивши святу Акилину, Волусіян 
перелякався, покликав слуг і звелів на-
глядати за нею до ранку. Вранці він виніс 
святій Акилині смертний вирок як ча-
клунці, що не скорилася царським указам. 
Коли святу вели на страту, вона молилася і 
дякувала Богові за те, що удостоїв її страж-
дань за Його Святе Ім’я. У відповідь на мо-
литву почувся голос, який закликав її до 
Небесної обителі, і слідом за тим мучени-
ця віддала свій дух Богу (+ 293). Кат боявся 
порушити наказ правителя і вже померлій 
відсік голову. Християни з честю поховали 
тіло мучениці. Пізніше її мощі були пере-
несені до Константинополя і покладені в 
збудованому на її честь храмі.  
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ЗАПРОШУЄМО НА КРЕХІВСЬКИЙ ВІДПУСТ! 
20-21.05.2017 р.Б.

ПРОГРАМА
20 травня 2017 р.Б.

Реєстрація учасників прощі          з 1200 до 1400 год.
Процесійний хід до джерела, Водосвяття        о 1400 год.
(Відповідальний: вислужений ігумен Крехівський Впрп. о. Атанасій Євуш, ЧСВВ)
Хресна Дорога            о 1600 год.
(Відповідальний: маґістр Крехівського новіціяту Впрп. о. Августин Стрижик, ЧСВВ)
Урочисте винесення Чудотворної ікони св. Миколая 
на відпустову площу            о 1945

Велика Вечірня з Литією          о 2000 год.
(Відповідальний: о. Пантелеймон Саламаха, ЧСВВ)
Перша частина чувань для молоді та всіх учасників прощі      з 2130 до 2330 год.
(Відповідальний: ігумен Івано-Франківський Впрп. о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ)
Божественна Літурґія на відпустовій площі        о 2400 год.
(Відповідальний: о. Теодозій Янків, ЧСВВ, співає хор семінаристів ВІФБС)
Друга частина чувань для молоді та всіх учасників прощі      з 0130 до 0530год.
(Відповідальний: духовник Бучацького Колеґіуму Впрп. о. Йосафат Фітель, ЧСВВ)
Божественна Літурґія в храмі Преображення Господнього      о 0600 год.
Утреня             о 0800 год.
Молебень до святого Миколая           о 1000 год.
Архієрейська Божественна Літурґія 
з Блаженнішим Святославом           об 1100 год.
(Співає парафіяльний хор Крехівського монастиря під орудою Впрп. о. Василя Мендруня, ЧСВВ)

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

УРОЧИСТОСТI З НАГОДИ ПРАЗНИКА
БЛАГОВIЩЕННЯ ПРЕСВЯТОI БОГОРОДИЦI 
ТА ЮВIЛЕЮ 400-ЛIТТЯ ВАСИЛIЯНСЬКОГО 
ЧИНУ СВЯТОГО ЙОСАФАТА 
У ПIДГОРЕЦЬКОМУ МОНАСТИРI

Святкування розпочали-
ся з Утрені, яку служив о. Йоан 
Школик, Протоігумен Про-
вінції Найсвятішого Спаси-
теля в Україні. Очолив Літур-
гію Владика Михаїл, Єпис коп 
Сокальсько-Жовківський. 
Йому співслужили Протоігу-
мен о. Йоан Школик, о. Пан-
телеймон Трофімов, ректор 
ВІФБС, численні ієромонахи 
ЧСВВ, та інші отці які прибу-
ли на святкування.

У своїй гомілії Владика 
пригадав історію події Бла-
говіщення, а також наголо-
сив, що «цей празник про-
ймає нас до глибини душі, бо 
Христос прийшов не тільки 
до Марії, яка сповнилася ве-
ликою радістю, але також до 

всіх нас. У той час вона стала не тільки Матір’ю Божою, але і також і нашою 
Матір’ю, вона стала Матір’ю нашого спасіння на всі віки. Нам, як християнам, 
потрібно довіритись повністю Богу, так як Богородиця, сказавши “ось я слуги-
ня Господня”, повністю віддалася в руки Божі. Пресвята Трійця робить акт спа-
сіння, посилаючи Сина Божого на землю заради всього людства, щоб ми збере-
гли надію й не втратили віру, щоб ми могли бути вільними та гідними того, що є 
образом і подобою Божою, щоб ми були братами й сестрами».

Після Літургії з нагоди Ювілейного року, всі присутні отримали повний 
Відпуст, який Папа Франциск дав право вділяти для вірних з нагоди 400-літ-
тя Василіянського Чину.  

бр. Давид Козин, ЧСВВ
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У ЛЬВОВI ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ СВЯТОГО 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА

У вівторок, 11 квітня у Львівській 
Архиєпархії відбулися урочистості з на-
годи 150 річниці від канонізації святого 
священномученика Йосафата Кунце-
вича. Захід розпочався з Акафісту до 
священномученика в Львівському кате-
дральному соборі св. Юра. Вступне сло-
во виголосив Високопреосвященний 
владика Ігор, Архиєпископ і Митропо-
лит Львівський. Опісля присутні змогли 
побачити виставку ікон св. Йосафата в 
Національному музеї ім. Митрополи-
та Андрея. А вже ввечері у Львівській 

обласній філармонії звучала кантата «Сім 
слів Христа на хресті». Виконували цей 
твір хор та оркестр заслуженої академіч-
ної капели «Трембіта». Диригент – Сергій 
Якобчук, сценографія народного худож-
ника України Мирослава Отковича. 

На святкових заходах були присутні-
ми чимало гостей. Серед них монаше-
ство, духовенство та всі охочі, які вияви-
ли бажання пережити цей день пам’яті 
та молитви.  

бр. Тадей Херович, ЧСВВ
світлини: Валентини Євтушок

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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«СОНЯЧНИЙ» ПАЛАМАР 

Сашко діловито одягається і ці-
леспрямовано крокує на своє місце 
поруч зі священиком. Разом із двома 
хлопцями вони  – паламарі. Служба 
розпочинається.

Неділя. Херсонські прочани по-
тихеньку з’їжджаються на кінцеву 
зупинку 12-го тролейбуса, виходять 
та прямують до великої двоповерхо-
вої будівлі з червоної цегли, до якої 
прибудована церква. Це – василіян-

ський греко-католицький монастир 
Святого Володимира. По сходах до 
церкви йде презентабельна жінка 
із сином. По обличчю сина зрозумі-
ло, що він – «сонячний». Звати його 
Сашко, і тут він вже з десяток років 
є таким самим звичним учасником 
служби, як і священик. У  церкві 
Сашко діловито одягається і ціле-
спрямовано крокує на своє місце по-
руч зі священиком. Разом із двома 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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хлопцями вони  – паламарі. Служба 
розпочинається.

«Він добре знає службу,  – розпо-
відає нам Сашкова мати Любов Ва-
силівна Хорунжак.  – Чесно кажучи, 
навіть я послідовність служби можу 
забути, коли щось там собі задумаю-
ся, а він знає. Ми всі маємо в руках 
молитовники, і я іноді навіть прошу 
його помовчати, бо він співає голо-
сно басом. Він всю службу пам’ятає 
і може навіть вдома всю її пройти з 
молитовником».

Любов Василівна 25 років пра-
цювала в акушерському від-
діленні обласної лікарні. 
Каже, було важко, але 
через хворобу дити-
ни за законом отри-
мала право пі ти на 
пенсію вже в 50 ро-
ків. Саме робота за 
таким фахом до-
зволила їй спокій-
но сприйняти на-
родження Саш ка, 
зау важує жінка.

«В цьому світі є ба-
гато дітей із синдромом 
Дауна,  – розповідає нам 
Лю бов Василівна.  – Коли наро-
дився Сашко, я знала про цю хворо-
бу, бо я за фахом медик, і мене ледь 
не з самого дитинства оточували 
такі дітки. Коли він народився, мені 
морально було не так складно, а на 
роботі всі були приголомшені»

Сашко уважно стежить за служ-
бою – на щось схвально киває, щось 
заперечує, роблячи жести «коле-
гам» – хлопцям-паламарям – мовляв, 
«ще не час свічку нести» або «забув 
перехреститися», губами повторює 

слова священника, часом про щось 
замислюється, й тоді на обличчі по-
мітні емоції внутрішнього діалогу.

«Ці “сонячні” діти, як та губка, 
всотують і погане, і хороше. І я бачу, 
що церква йому допомагає  – він 
дуже добрий, такий ласкавий, щас-
ливий. Нам навіть можна не йти на 
вечірню  – раніше ми часто ходили 
в неділю і на вечірню службу  – бо 
Сашко дуже добре дає собі раду з 
інтернетом – вмикає пряму трансля-
цію літургії з Києва, і в цей час його 

не можна відволікати. Потім, коли 
закінчиться служба, зро-

бить те, що має зробити»
Після служби на-

стоятель чоловічого 
монастиря Святого 
Володимира отець 
Іван Логай розпо-
відає про Сашка, 
обіймаючи його за 
плече:

– Він все вико-
нує дуже добре, на-

віть більше того, він 
ще й іншим підказує, 

що можна і чого не мож-
на робити, як біля престо-

лу поводитися, тобто вчить, як 
все має бути.

«Сашко виконує всі функції ві-
втарника  – того, хто прислуговує. 
Тобто коли йдеться про вихід зі свіч-
кою, обхід навкого престолу, коли 
треба супроводжувати священика 
зі свяченою водою, аби кропити, чи 
з причастям  – ми його ні в чому не 
обмежуємо. Він все виконує дуже 
добре. А коли хтось з хлопців, які 
хочуть служити, приходить вперше, 
Сашко навчає, що можна і чого 

Цi 
«сонячнi» дiти, 
як та губка, 

всотують 
i погане, i хороше. 

I я бачу, що 
церква йому 
допомагac
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не можна робити, говорити, як біля 
престолу поводитися, тобто ще й ін-
ших вчить, як все має бути».

Сашко задоволено прислухаєть-
ся до слів священика і схвально ки-
ває. На виході з церкви він проща-
ється із колегою і тезкою – Сашком 
Сульським, іншим паламарем. Той 
розповідає, чого навчив його «со-
нячний» Сашко у перші дні:

«Він мене навчив тримати свічку 
і коли її запалювати, і в який час пе-
реодягатися»,  – каже хлопчик, гла-
дячи ручного щура Алісу. Про Алісу 
наш герой розповідає матері това-
риша, Олені Сульській, із поважним 
виглядом і своєю характерною ви-
мовою: «Мені не потрібно щура, я ж 
не маленький – я дорослий!»

У розмові пані Олена дізнається, 
що у Сашка на Великдень день наро-
дження, і цьогоріч йому виповнить-
ся 30 років.

Мати Сашка розповідає, що у 
сина чимало досягнень і в мистецтві, 
і в спорті. Звичайно, що організатор 
усього  – мати, але син береться за 
все з ентузіазмом і зазвичай досягає 
значних результатів. Коли вона по-
чинає перераховувати всі спортивні 
змагання за програмою Спеціаль-
ної Олімпіади (СО), в яких він брав 
участь, ми розуміємо, що на них по-
трібна окрема сторінка.

Серед улюблених видів спорту 
Сашка  – плавання, футбол, баскет-
бол, катання на лижах і легка атлети-
ка. Заняття спортом дозволили йому 
об’їздити майже всю Україну та на-
віть побувати на Всесвітніх зимових 
іграх СО у США – як «хокеїстові на під-
лозі», взяти участь у Європейському 
турнірі з футболу СО у Португалії, де 
українська збірна посіла 1-ше місце. 

Сьогодні у Сашка тренування на 
стадіоні «Спартак». Погода сонячна. 
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Спочатку тренер каже Сашкові з то-
варишем пройти коло по стадіону – 
розім’ятися.

«Такі діти намагаються цікавити-
ся усім,  – каже тренер Сашка, голо-
ва Херсонського обласного осередку 
СО Руслан Малашенко.  – Він висту-
пав у легкій атлетиці (біг), іноді бере 
ядро, але здебільшого зосереджу-
ється таки на бігові та стрибках. На-
скільки я пам’ятаю, до занять у мене 
він вже був чемпіоном Європи. Зараз 
вже вік, мабуть, не дозволяє, але все 
ж він старанно відвідує тренування».

Сашко захоплено робить вправи, 
бігає та стрибає. Світить сонце, по 
завершенні тренування йому тро-
хи спекотно, але мати не дозволяє 
задовго балакати з тренером на ще 
трохи пронизливому весняному ві-
трі – відправляє переодягатися.

Третя сфера інтересів Сашка  – 
це мистецтво. Він, виявляється, ще 
й актор і танцюрист. На репетиції 
у танцювальній залі громадської 
організації «Серце матері» Сашко з 
«сонячними» товаришами відпра-
цьовує танець, у якому вони грають 
ляльок із людськими почуттями. 
Мати одягає сину яскравий кос-
тюм  – він Арлекін. Починається та-
нець. Серед ляльок на мотузках ро-
зігрується лірична сцена. Художній 
керівник танцювально-театральної 
студії «Золота маска» Ірина Фомен-
ко пояснює акторам-танцюристам 
специфіку їхніх ролей, а нам – філо-
софський зміст номеру й принцип, 
за яким роздавала ролі:

«Я добираю кожному роль, яку він 
може «витягнути». Не просто вико-
нав і все, а може у зв’язку з цим і тро-
хи «вирости». Сашко у нас Арлекін, бо 

він від природи дуже веселий хлоп-
чик. Макс більш скромний, тому він 
П’єро. Режисер взагалі  – серйозний 
такий чоловік, керівник. Ось таким 
чином – кожному те, що йому пасує 
і що він може «потягнути», – каже хо-
реограф.

Дивлячись на численні таланти 
Сашка, розумієш, що за його завжди 
невідступно супроводжує мама, і 
якби не її активність, він міг би жити 
у квартирі, лише зрідка виходячи на 
вулицю. Сам Сашко завжди усміха-
ється  – помітно, що він щасливий: 
для нього життя цікаве і насичене, 
сповнене пригод і подорожей, нових 
друзів і досягнень. Він, як дитина, 
посеред розмови абсолютно просто 
і безпосередньо підходить до тебе й 
обіймає. І тоді здається, що ми, такі 
дорослі й серйозні, щось втрачаємо у 
нашому житті, чого з віком не втра-
чають «сонячні» люди. Спостерігаю-
чи за Сашком та його райським сві-
том, розумієш, що цей світ створила 
для нього його мати. Вона і є тим сві-
том. Закінчуючи писати, я бачу перед 
собою на столі, на аркуші із зошита 
виведені акуратним жіночим почер-
ком рядки, які мені на прощання по-
дарувала Любов Василівна:

«Мій любий синочку! Ти той, хто 
змінив мене, змінив моє життя! Ти 
вчиш мене милосердя, терпимості, 
любові. Ти навчив мене жити, а не 
просто дихати. Навчив прощати і не 
втрачати Віри, Надії, Любові, тер-
піти і бути наполегливою. Ти  – моє 
Боже благословення. Ти завжди по-
ряд. Дякую тобі, Боже, за сина! Дя-
кую тобі, синочку, що обрав мене!»  

За матеріалами «Радіо Свобода»
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  ОФIЦIЙНОI ОЦIНКИ ЯВИЩ В МЕДЖУГОР'I 
ТРЕБА ЩЕ ПОЧЕКАТИ 

На офіційну оцінку явищ в Меджугор’ї 
потрібно ще довго чекати, повідомив 
кардинал Герхард Людвіг Мюллер.

Ієрарх заявив, що те, що відбу-
вається протягом багатьох років в 
Меджугор’ї, створило справжній пас-
тирський феномен, який не може бути 
заснований на хибних підставах. «Ми 
не можемо відокремити пастирського 
питання від питання про достовірність 
явищ. Істина  – це не красива декора-
ція, а основа», – зауважив він.

Префект Конгрегації віровчення за-
значив, що не передбачено ніяких кон-
кретних термінів завершення дослі-
джень характеру явищ в Меджугор’ї. 

«Конгрегація не піддасться тиску часу, коли йдеться про пошуки істини, оскільки 
зобов’язана керуватися винятково істиною», – підкреслив кардинал Мюллер.

  КIЛЬКIСТЬ КАТОЛИКIВ ЗРОСТАC, 
СВЯЩЕНИКIВ – ЗМЕНШУCТЬСЯ 

Відомості «Статистичного щорічника», які стосуються 2015 року, дають змогу під-
креслити важливі моменти присутності та діяльності Католицької Церкви в усьому 
світі. Цьогорічне видання, крім порівняння з попереднім роком, аналізує динаміку 

НОВИНИ
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змін також за п’ятиріччя 2010–2015. Згідно з 
представленими даними, кількість католиків 
на планеті зросла з 1272 мільйонів у 2014 році 
до 1285 мільйонів у 2015 році, тобто на 1%. 
Якщо ж порівнювати з 2010 роком, зростання 
становить 7,4%. Ця кількість відповідає 17,7% 
населення Землі. Згадане зростання не є рів-
номірним на різних континентах і відповідає 
демографічним тенденціям.

Протягом останніх років зменшується кіль-
кість семінаристів, але виняток за цим показ-
ником становить Африка, де зафіксовано зростання на 7,7%. В загальносвітовому ви-
мірі зростає кількість місіонерів-мирян та катехитів.

  «COOPERATORES VERITATIS». 
ЗБIРКА БОГОСЛОВСЬКИХ 
ПРАЦЬ НА ЮВIЛЕЙ ВЕНЕДИКТА 
З нагоди 90-річчя Папи-емерита Венедикта XVI вийшла 

у світ книга під назвою «Cooperatores Veritatis» – збірка тво-
рів 13-х всесвітньо відомих богословів, біблійних вчених і 
філософів, які з 2011 року були нагороджені премією Фон-
ду імені Йозефа Ратцінґера. Назва книги є гаслом єпископ-
ського служіння Папи-емерита та в перекладі українською 
означає «Співробітники істини».

  ВАТИКАН ПIДТВЕРДИВ ВIЗИТ ПАПИ ДО IРЛАНДII В 2018 РОЦI 

Ватикан підтвердив, що Папа Франциск 
відвідає Ірландію в наступному році.

Прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні оголо-
сив про майбутній папський візит після зустрі-
чі з Понтифіком у листопаді минулого року, але 
підтвердження з боку Ватикану не було.

Однак кардинал Кевін Фаррелл, префект ди-
кастерії для мирян, сім'ї і життя, 30 березня по-
відомив журналістам, що Святіший Отець «роби-
тиме все можливе» для участі у Всесвітній зустрічі 
сімей, яка відбудеться в Дубліні в серпні 2018 року.
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  В CРУСАЛИМI МIСЦЕ ОПИСАНОI В БIБЛII БИТВИ 
ЗАКВIТЛО ЧЕРВОНИМИ МАКАМИ 

На захід від Єрусалиму долина Ела вкрилася червоними маками. Квітковий килим 
тут простягається на десятки метрів.

У долині Ела відбувся описаний в Біблії бій, який для юдеїв є знаковою перемогою 
в історії їхнього народу. Тут юний Давид переміг велетня Голіята. Саме тому це місце 
вважають символом переваги духу над фізичною силою.

  США ПРИПИНИЛИ ФIНАНСУВАННЯ ФОНДУ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН ЧЕРЕЗ ПIДТРИМКУ АБОРТIВ 

Держдепартамент США в понеділок, 3 квітня, повідомив, що Сполучені Штати при-
пиняють фінансування Фонду народонаселення ООН (UNFPA), оскільки він підтримує 
«примусові аборти та стерилізацію».

У листі, скерованому до голови комісії закордонних справ Сенату Боба Коркера, 
Держдепартамент наголошує, що Фонд народонаселення «підтримує та бере участь в 
управлінні програми примусового аборту чи стерилізації без згоди зацікавлених осіб».

  У НIДЕРЛАНДАХ ЛIКАРI 
НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ 
IЗ ЗАПИТАМИ НА ЕВТАНАЗIЮ 

Лікарі в Нідерландах вже не справля-
ються з великою кількістю запитів на ев-
таназію, при цьому серед охочих піти з 
життя тепер не тільки невиліковно хворі, 
але й громадяни, які просто «відчувають 
тугу і втратили сенс життя», заявив пред-
ставник Європейського християнського 
політичного руху (ЄХПР) бельгієць Лео 
Ван Дусбург.

  У ЛЬВОВI ВIДКРИЛИ «ВIКНО ЖИТТЯ» ДЛЯ НЕМОВЛЯТ 

При міській дитячій клінічній лікарні, що у Львові на вулиці Пилипа Орлика, 4, за-
працював пункт, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину.

«Вікно» відчиняється ззовні без зусиль. За ним – спеціально обладнаний невелич-
кий бокс. Після того, як вікно зачиниться, чергові лікарі отримають звуковий сигнал 
і приймають немовля. Пункт розташований у малолюдному місці, де немає жодних 
відеокамер.
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НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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  ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО 
ФРАНЦИСКАНЦЯ У ВЕНЕСУЕЛI 

У понеділок, 10 квітня 2017 року, вранці в місцевості Ла Вікторія в штаті Аруа, Ве-
несуела, було знайдено тіло францисканця о. Дієґо Беґолли, родом з Колумбії. Він 
керував домом опіки для літніх людей.

Відповідно до перших повідомлень, монах був вбитий під час нападу з метою по-
грабування внаслідок поранення ножем, інформує wiara.pl.

Отець Беґолла, францисканець із Колумбії, проводив душпастирське служіння у 
Венесуелі впродовж 16-ти років. Він – вже третій убитий цього року священик, який 
працював на місії.

  CГИПЕТСЬКИЙ CПИСКОП: 
НАШI ХРИСТИЯНИ ГОТОВI ПРИЙНЯТИ МУЧЕНИЦТВО 

«Ми очікуємо нових замахів. Ми готові до мучеництва», – так прокоментував не-
дільні напади в Єгипті єпископ Католицької Коптської Церкви Киріллос Вільям. Він 
запевняє, що сумують усі – і християни, і мусульмани. Однак у християн такі події, як 
вчорашній замах, лише утверджують готовність прийняти мучеництво.

Дізнавшись про замахи, єгипетські віряни повернулися до храмів і запевнили, що не 
мають наміру відмовилятися від участі в урочистостях Великого тижня. «Ми просто по-
годилися з тим, що ми, копти, є Церквою мучеників», – сказав єпископ Киріллос Вільям.

  CЛЬСЬКИЙ НЕЙРОБIОЛОГ ПОКИНУВ НАУКУ, 
ЩОБ СТАТИ КАТОЛИЦЬКИМ СВЯЩЕНИКОМ

Як багато ми чуємо про «війни» між наукою 
і вірою! Хайме Мальдонадо-Авілес вивчав не-
врологічні причини наркоманії та депресії в 
постдокторантурі в Єлі, запитуючи себе: «Чи 
це справді те, чого Бог хоче від мене?»

Це, звісно, не означає, що неврологія 
неважлива. Мальдонадо-Авілес присвятив 
життя її вивченню, але зрештою почав від-
чувати, що Бог має інші плани щодо нього.

«Інтуїція підказувала, що я, можливо, по-
кликаний служити по-іншому,  – розповів 
Мальдонадо-Авілес «Washington Post».  – 
І це траплялося часто».

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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РЕАКЦIЯ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО 
CПИСКОПАТУ НА ПОСТУП
СОЦIАЛIСТИЧНИХ IДЕЙ 
У ГАЛИЧИНI

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Різні соціалістичні теорії й ідеоло-
гії, що виникли у Європі в ХІХ ст., не 
оминули й Галичини; особливо вони 
були поширені серед молоді. Тому в 
1904 році Митрополит Андрей Шеп-
тицький написав пастирське послан-
ня «О квестії соціальній» як відповідь 
Церкви на виклики соціалізму, лібе-

ралізму і комунізму. У послані Влади-
ка Андрей наводить аргументи, щоб 
захистити своїх вірних від ілюзії со-
ціалістичних ідей.

Андрей Шептицький зазначає, що 
питання бідності завжди є найбільш 
проблематичним. Коли світовий 
фінансовий капітал зосереджений 
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в руках окремих осіб, це породжує 
велику прірву між багатими і бід-
ними  – аж настільки, що ці люди 
можуть дозволити собі впливати на 
рішення держав і урядів, а також на 
перебіг війн чи тиранію щодо окре-
мих верств суспільства. Наслідком 
цього є заколоти, збройна боротьба, 
виникнення радикальних рухів. Си-
туація у Галичині не є кращою, а крім 
того, вона ускладнюється тяжким 
економічним становищем, політич-
ним протистоянням і неосвіченістю 
населення. Як наслідок люди часто 
потрапляють під вплив спекуляцій 
чи певних утопічних ідей, що пред-
ставляються як ідеї добра й справед-
ливості для бідних. Часто активно 
долучаються до таких течій особи, 
які пережили приниження, й таким 
чином намагаються себе реалізува-
ти. Ці ідеї несуть у собі небезпеку не 
лише тому, що суперечать церков-
ним правдам віри, але й тому, що ці 
соціалістичні течії у своєму вченні 
нищать гідність особи.

Митрополит Андрей посилаєть-
ся на дві енцикліки: «Quod Apostolici 
muneris» i «Rerum novarum», в яких 
порушувалося питання соціалізму і 
комунізму в Католицькій Церкві. 

Андрей Шептицький насамперед 
захищає права сім’ї від закидів со-
ціалістів, які вважали стосунки чо-
ловіка і жінки неморальними. Він 
вказує, що протягом усієї історії на-
віть дикі племена вважали зв’язок 
чоловіка і жінки священним. Тому 
держава не має морального права 
перебирати на себе роль батьків у 
вихованні дітей. Згідно з людською 
природою найпершим авторитетом 
для людини є її батьки, які беруть на 

себе обов’язок піклування про дітей. 
Відповідно їм належить право вихо-
вання своїх нащадків відповідно до 
християнських норм. 

Черговим пунктом, який Андрей 
Шептицький відстоював від закидів 
комунізму, є право приватної влас-
ності. Митрополит зазначає, що ідея 
спільної власності не допоможе ро-
бітникам, а навпаки, посилить їх раб-
ство в державній системі. Вони будуть 
змушені працювати лише за певну 
ставку, при цьому не маючи змоги ви-
магати щось більше, та перебувати-
муть під тотальним впливом держави 
без права на приватну думку, якщо 
вона суперечитиме системі. 

Приватна власність є природним 
правом особи. Кожен, докладаючи 
зусиль до певної справи, має право 
отримати від цього прибуток, а та-
кож вільно розпоряджатися влас-
ним майном. Завдяки приватній 
власності створюється попит на 
продукцію, відбувається розвиток 
економіки й торгівлі. Але людина 
прагне забезпечити собі стабільне 
майбутнє на випадок хвороби чи не-
передбачуваних витрат, тому коли 
право власності відсутнє, у неї немає 
не лише бажання працювати, але й 
можливості отримати винагороду за 
роботу. Працівник затрачатиме ба-
гато сили, щоб працювати за оплату, 
яка є однаковою для всіх, не маючи 
при цьому користі для себе.

Митрополит Андрей наголошує 
на тому, що не треба будувати уто-
пічних ідей стосовно ідеального 
суспільства. На жаль, це неможли-
во. Проте цілком реально жити в 
мирі, якщо дотриматися християн-
ських норм, практикувати у житті 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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толерантність, терпеливість, спра-
ведливість і солідарність. Природ-
но, що всі люди є різними за силою, 
розумом чи певними здібностями  – 
саме такими ми покликані до спів-
життя, при цьому не порушуючи 
прав і гідності одне одного.

Найперше це стосується відносин 
багатих і бідних, тобто власників і 
робітників. Останні мають обов’язок 
чесно і сумлінно виконувати свою 
працю. Тому вони мають право на 
гідну зарплатню, яка б дозволяла не 
лише утримувати сім’ю, але й мати 
заощадження на різні випадки жит-
тя. Праця має бути помірною і не 
шкідливою для здоров’я, щоб пра-
цівник мав змогу виконувати своє сі-
мейні і суспільні обов’язки. Робочий 
тиждень має бути 6 днів.

Багаті мають право на прибуток, 
але при цьому їх збагачення не може 
бути наслідком обману працівників. 
Крім цього, Митрополит Андрей за-
стерігає, щоб власники не спонукали 
робітників до гріха, створюючи за-
клади, в яких зароблені кошти мож-
на було б пропити. Адже в такому разі 
без засобів для існування залишаєть-
ся родина працівника. Власники під-
приємств повинні розуміти, що вони 
отримали від Бога певні фінансові 
блага як дар, який вони зобов’язані 
використати, щоб допомогти бідним 
в їхніх важких ситуаціях. 

Важливим пунктом є заклик Ан-
дрея Шептицького до духовних осіб 
щодо їх активної громадської пози-
ції, зацікавлення життям довіреної 
їм пастви. Знати проблеми людей, 
допомагати їх вирішувати, навчати 
дітей у школі катехизму, пояснювати 
молоді, в чому сенс християнського 

життя  – це обов’язок священиків. 
Водночас у політичній площині їхня 
позиція має бути нейтральною. Яку 
політичну партію підтримувати – це 
приватна справа. Тому священик не 
може в часі проповіді виголошувати 
політичні гасла чи схиляти вірних 
до симпатії певній організації. Його 
головне завдання – здійснювати ду-
ховний провід, роз’яснення сенсу 
морального християнського життя 
згідно з Христовою наукою. Це пер-
винна місія священика. 

Андрей Шептицький зазначає, 
що вибір політичної партіє чи ідеї є 
особистим вибором людини й тіль-
ки застерігає від небезпек соціаліс-
тичних ідей. У посланні «О квестії со-
ціальній» можемо побачити не лише 
вплив енцикліки «Rerum novarum», 
але й гідну відповідь Владики Ан-
дрея на закиди в бік Церкви. 

Мирослав Горгота, аспірант УКУ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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«РОДОВЕ ПРОКЛЯТТЯ» 
I ЗАЯВА КОМIСII
ВIРОВЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦII
CПИСКОПАТУ ПОЛЬЩI 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

«Єдиний гріх, який переказується з 
покоління в покоління, – це гріх перво-
родний», а він усувається святим Хре-
щенням, каже теологічний висновок, 
представлений Комісією віровчення 
Конференції польського єпископату.

У документі також підкреслюється, 
що Церква від самого початку навчає, 
що первородний гріх завжди є чимось 
особистим і вимагає зусилля волі. По-
дібно і з карою за гріх. Кожен особисто 
несе покарання за власний гріх. Про це 
чітко пише св. Павло в Посланні до Рим-
лян: «кожен з нас сам за себе дасть від-
повідь Богові» (Рим. 14, 12).

«Реінкарнація» гріха, або ж його 
«перехід» на наступні покоління, про 
що навчають прихильники «родового 
зцілення», не має обґрунтування ні у 
Святому Письмі, ані в традиції та вчен-
ні Церкви. Такі безпідставні ідеї – дуже 
небезпечні для духовного життя ві-
рних і самої доктрини Церкви, наголо-
шується у теологічному висновку. Тому 
Конференція єпископату Польщі ухва-
лила рішення заборонити відправу 
Святих Мес і будь-яких молебнів щодо 
зцілення від «родового прокляття» або 
за «родове зцілення». При цьому поль-
ські єпископи нагадують про різні фор-

ми молитви за здоров’я хворих, також і 
в рамках Святої Меси, яку служать згід-
но з літургійними приписами.

1. В останні роки ХХ і на початку ХХІ 
століть у деяких харизматичних групах 
та середовищах, пов’язаних із відслу-
женням Святих Мес або молебнів із 
молитвою про зцілення, поширюється 
ідея щодо «родового гріха» та «родо-
вого зцілення». Про це щоразу часті-
ше говориться, в інтернеті з’явилося 
чимало інформації та статей на тему 
так званого родового зцілення і його 
практики, в яких покликаються, як 
правило, на книжку «Родове зцілення» 
(Uzdrowienie międzypokoleniowe, Łódź, 
2003) о. Роберта Де Ґрандіса, SSJ, який 
належить до Товариства св. Йосифа і 
служить своїми знаннями харизматич-
ним спільнотам по всьому світу. Пози-
ції духовенства й вірних, зацікавлених 
проблемою «родового прокляття» та 
«родового зцілення», дуже відмінні й 
суперечливі. Тим часом молебні, ор-
ганізовувані з молитвою за зцілення 
поколінь, збирають натовпи в  храмах. 
З огляду на це, а також через неясність 
уживаних понять «родовий гріх» та «ро-
дове зцілення», існує нагальна потреба 
однозначного пояснення і вироблення 
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думки щодо вказаних явищ із позицій 
вчення Церкви.

2. В основі ідеї про гріх поколінь 
лежить переконання, що провини 
предків мають вплив на життя членів 
їхніх родин, які живуть сьогодні. Цей 
вплив може мати духовний і тілесний 
вимір, виражаючись, наприклад, у ви-
гляді якоїсь хвороби чи як причина 
психологічних проблем, що призво-
дять до невдач у подружньому житті. 
Обтяження гріхом, успадкованим від 
предків, в уявленні прихильників цієї 
теорії вимагає звільнення людини, 
яке звершується у молитві про зцілен-
ня або через екзорцизм.

«Зняття родового прокляття»  – 
це спеціальна молитва, в якій нале-
жить згадати предків стражденної 
людини, сягаючи в минуле навіть до 
п’ятнадцятого чи шістнадцятого поко-
ління. Така молитва охоплює читання 
екзорцизмів, заступницьку молитву і 
Святу Месу. Звідси  – поява молитов і 
молебнів про зцілення зв’язку між по-
коліннями й Святі Меси в цьому намірі.

Ідея «родового зцілення» похо-
дить від доктора Кеннета Мак Олла 
(1910–2001), лікаря-терапевта й англі-
канського місіонера, який народився 
в Китаї, вивчав медицину в Единбургу 
(Велика Британія). Під впливом китай-
ської філософії він дійшов висновку, що 
існує зв’язок між деякими хворобами 
та силами зла. У терапії він поєднував 
традиції Сходу з медичною практикою. 
Переконував, що духи предків впли-
вають на появу соматичних хвороб у 
їхніх нащадків. Доктор Кеннет Мак Олл 
страждав від психічного розладу. Його 
праці дали початок пошукам зцілен-

ня в минулих поколіннях. Зокрема, на 
нього посилається о. Роберт Де Ґран-
діс SSJ, автор згаданої книжки.

3. Практика «родового зцілення» ви-
ходить із традиції, вкоріненої у релігіях 
Сходу, відповідно до якої предків оточу-
ють особливою пошаною і вірять у ре-
інкарнацію. Це означає, що ця практика 
є наслідком релігійного синкретизму, 
який сформував нове явище, назване 
«реінкарнацією гріха».

Основну причину популярності 
цього явища можна вбачати у явищі 
занепаду почуття гріха, про що гово-
рив ще папа Пій ХІІ (Промова, Рим, 
26.10.1946). Разом з утратою почуття 
гріха слабне також розуміння того, чим 
є справжня свобода. Завдяки даній 
нам Богом здатності виконувати Його 
волю (пор. 1 Сол. 4, 3) людина відпові-
дає перед Ним за свої вчинки та їхні на-
слідки. Хто чинить зло, надуживаючи 
свободою і розтринькуючи отримані 
дари, той потрапляє в неволю та зне-
важає любов Творця. Відповідальність 
за свої нещастя й невдачі він намага-
ється перекласти на предків, говорячи 
про гріхи, які передаються з поколін-
ня в покоління. Сьогоднішня людина, 
писав К. Ранер, має враження, що то 
радше Бога треба виправдовувати, а 
не вона сама має змінитися  – перед 
лицем Бога і завдяки Богові – з істоти 
несправедливої в істоту виправдану 
(К. Ранер, «Підставовий виклад віри»). 
У цій перспективі родове зцілення ста-
новить форму виправдання слабкості 
й шукання легких пояснень та прощень 
скоєного зла.

4. Прихильники концепції «родо-
вого прокляття» посилаються на Святе 

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№5 (289)

27
український
католицький
часопис 

Письмо, доводячи, що вже у Старому 
Завіті йдеться про такий вид прови-
ни. Вони вказують у Святому Письмі на 
фрагменти, які, на їхню думку, безпосе-
редньо говорять про покарання за грі-
хи предків: «Я Господь, Бог твій… караю 
беззаконння батьків на дітях до третьо-
го і до четвертого покоління» (Вих. 20, 
5); «Карає провину батьківську на дітях 
і внуках до третього й четвертого поко-
ління» (Вих. 34, 7); «Господь… карає гріх 
батьків на дітях до третього й четверто-
го покоління» (Чис. 14, 18); «Я Господь, 
Бог твій, ревнивий Бог, що караю без-
законня батьків на дітях до третього й 
четвертого покоління» (Втор. 5, 9).

Однак у Біблії, інколи навіть у тих 
самих книгах, знаходимо й інші ви-
словлювання натхненнях авторів, які 
суперечать тезам про родову відпові-
дальність за гріх. У книзі пророка Єремії 
читаємо: «За тих часів не говоритимуть 
більше: батьки їли зелений виноград, 
а на зубах у синів оскома! Ні, кожний 
вмиратиме за свою провину. Кожен, хто 
їстиме зелений виноград, той і оскому 
на зубах матиме» (Єр. 31, 29–30). Про-
рок Езекиїл говорить про індивідуальну 
відповідальність за гріх: «Клянусь моїм 
життям,  – слово Господа Бога,  – не бу-
дуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі 
повторювати [батьки їли зелений вино-
град, а на зубах у синів оскома]. Ось бо 
всі душі – мої; чи душа батькова, чи душа 
синова  – мої вони. Той, хто згрішить, 
той помре. (…) Той, хто згрішив, му-
сить умерти. Син за провину батькову 
не буде відповідати, батько за провину 
сина не буде відповідати. Праведність 
зостанеться з праведним, а гріховність 
із грішником» (Ез. 18, 3–4. 20). Той самий 

принцип індивідуальної відповідаль-
ності звучить уже в книзі Второзаконня 
(24, 16): «Не можна карати смертю бать-
ків за дітей, ані дітей за батьків. Кожний 
буде скараний за свій гріх».

В інтерпретації наведених вище 
текстів сучасна екзегеза пояснює, що 
йдеться не про дослівну «неправоту» 
або «переступ» отців у сенсі їхнього 
особистого гріха, відповідальність за 
який несуть їхні діти, а про поганий 
приклад, який мав вплив на вихован-
ня їхніх дітей: якщо вони чинитимуть 
так, як їхні батьки, то помруть «за свій 
власний гріх».

5. Цитовані прихильниками «родо-
вого зцілення» фрагменти Біблії, які 
нібито підтверджують тезу про родо-
ве прокляття та його наслідки у житті 
наступних поколінь, мають свій розви-
ток і доповнення. Виявляється, вони 
трохи довші, ніж цитується у книжках. 
Інколи текстами так маніпулюють, щоб 
вони підтверджували тезу про родове 
прокляття або про потребу родового 
зцілення. Наприклад, уривок із книги 
Вихід: «Господь, Бог твій, що караю без-
законня батьків на дітях до третього й 
четвертого покоління», має подальше 
доповнення і розвиток: «…до третьо-
го і четвертого покоління тих, що не-
навидять мене, і творю милосердя до 
тисячного покоління тим, що люблять 
мене і бережуть заповіді мої» (Вих. 20, 
5). Інший фрагмент із тієї самої книги, в 
якому Бог показаний як той, що карає 
за безчестя отців їхніх синів та онуків 
до третього і четвертого покоління, 
водночас говорить таке: «Бог мило-
сердний і ласкавий, нескорий на гнів, 
многомилостивий і вірний, що зберігає 
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ласку для тисяч, прощає беззаконня, 
злочини і гріхи» (Вих. 34, 6–7).

Так, справді, у Старому Завіті згаду-
ється переконання, що якщо комусь не 
щастить або він хворіє, то це наслідок 
неналежного життя його самого або 
когось із його родини. Так, зокрема, 
думали про безпліддя; каліцтво та інші 
захворювання. Коли людина занеду-
жала або є неповносправною – вважа-
лося, що хтось у її родині скоїв гріх. Ви-
раженням такого переконання є слова 
учнів, скеровані до Ісуса: «Учителю, хто 
згрішив? Він чи батьки його, що сліпим 
уродився?» Відповідь Ісуса  – надзви-
чайно виразна: «Ані він не згрішив, ані 
батьки його, але (сталося так), щоб ді-
лам Божим виявитись на ньому!» (Йн. 
9, 1–3). Таким чином Господь Ісус чітко 
відмежовується від пов’язання хворо-
би дитини з гріхом батьків чи дідів, тоб-
то зі «спадковою обтяженістю».

6. «Родове прокляття» суперечить 
істині про Боже милосердя і про Його 
любов, яка прощає. Якщо навіть люд 
Старого Завіту вбачав у різних нещас-
тях кари Божі за провини предків, то 
народові Нового Завіту такі переко-
нання чужі. Ця виразна зміна бачення 
пов’язана з місією Втіленого Сина Бо-
жого, який досконало виконав Закон і 
Пророків, звіщаючи любов і милосер-
дя Бога. Раніше на ґрунті юдейського 
легалізму в Богові вбачали насампе-
ред Суддю, який карає. Образ Бога як 
милосердного Отця не допускає такої 
думки; він відкриває людину на мож-
ливість отримати Боже прощення, по-
милування в будь-якій ситуації.

7. Церква від самого початку на-
вчає, що гріх  – це завжди щось 
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особисте, вчинене відповідно до влас-
ної волі. Так само і з карою за гріх. Кожен 
особисто несе покарання за свій гріх. 
Про це чітко пише св. Павло у Послан-
ні до Римлян: «кожен з нас сам за себе 
дасть відповідь Богові» (Рим. 14, 12).

В Апостольському повчанні «Recon-
ciliatio et paenitentia», п. 16, св. Іван 
Павло ІІ переконує, що «гріх у правиль-
ному й належному значенні завжди є 
актом конкретної особи, оскільки це 
акт свободи окремої людини, а не акт 
групи або спільноти».

У Катехизмі Католицької Церкви 
(1857) читаємо: «Щоб гріх був смер-
тельним, необхідно одночасно три 
умови: “Смертельним є всякий гріх, 
який стосується важкої матерії, учи-
нений у повній свідомості і з свідомою 
згодою” (св. Тома Аквінський, Сума те-
ології, 1–2, 88, 2)». Людина не матиме 
покарання за нескоєний гріх – напри-
клад, за гріх прапрадіда. Творити по-
куту треба за свої гріхи (див. ККЦ 1459).

Інше питання  – це структури гріха, 
тобто ситуації, що провадять до гріха.

8. Єдиний гріх, який передається з 
покоління в покоління,  – це гріх пер-
вородний, що виразно підкреслив 
Тридентський Собор у Декреті про 
первородний гріх. У каноні 2 читаємо: 
«Якби хтось стверджував, що гріх Ада-
ма тільки йому самому зашкодив, а не 
його потомству, і що отриману від Бога 
святість і праведність, яку він втратив, 
він утратив тільки для себе, а не для 
нас також, або що він сам занечище-
ний гріхом непослуху, тільки смерть і 
фізичні страждання переказав усьому 
людському роду, а не гріх також, який є 
смертю душі, – нехай буде виключений 

зі спільноти вірних, оскільки проти-
виться Апостолові, який каже: “Через 
одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і 
з гріхом смерть, і таким чином смерть 
перейшла на всіх людей, бо всі згріши-
ли” (Рим. 5, 12)» (Breviarium Fidei, 309).

Однак належить пам’ятати, що пер-
вородний гріх «у жодному потомкові не 
має характеру особистої провини» (ККЦ 
405), оскільки по суті «первородний 
гріх названий “гріхом” за аналогією» 
(ККЦ 404). Натомість ні особистий гріх, 
ані кара за цей гріх ніколи не переда-
ються на наступні покоління, як помил-
ково стверджують прихильники «родо-
вих проклять» і «родового зцілення».

9. Теорія про родове прокляття і 
родове зцілення о. Роберта Де Ґранді-
са, викладена в його книжці «Родове 
зцілення», базується значною мірою на 
психології Карла Ґустава Юнґа і на до-
слідах згаданого вище доктора Кеннета 
Мак Олла. Щодо цього вже висловлю-
валася Папська рада з питань міжрелі-
гійного діалогу в документі під назвою 
«Ісус Христос  – податель води живої: 
християнська рефлексія на тему Нью 
Ейдж» (2003). У ньому було засудже-
но помилкові тези Юнґа, які перейняв 
о.  Де Ґрандіс, наприклад, щодо транс-
цендентного характеру свідомості та 
впровадження ідеї колективного несві-
домого як своєрідної сукупності симво-
лів і спогадів людей різного віку й різних 
культур. На думку Папської ради, Юнґ 
спровокував «сакралізацію психології», 
впроваджуючи в неї елементи езоте-
ричних спекуляцій. Він стверджував, що 
«психологія – це сучасний міф, і тільки в 
термінах актуального міфу ми можемо 
зрозуміти віру» (там же, 2.3.2).
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«Реінкарнація гріха», або ж «пере-
хід» гріха з покоління на покоління, 
про що навчають прихильники «родо-
вого зцілення», не обґрунтована ні у 
Святому Письмі, ні в традиції та вченні 
Церкви. Такі безпідставні ідеї дуже не-
безпечні для духовного життя вірних 
і самої доктрини Церкви. Їх пропагу-
вання провадить до своєрідного «за-
спокоєння» або «утішення» сумління 
через перекладання відповідальнос-
ті за свої помилки, гріхи, скоєне зло 
на попередні покоління. Це звільняє 
людину від постави чуйності, що стає 
джерелом її подальших гріхів. Тим ча-
сом християнин має відзначатися по-
стійною уважністю, про яку навчає св. 
Петро: «Будьте тверезі і чувайте! Про-
тивник ваш, диявол, ходить навколо 
вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б 
пожерти. Противтеся йому, сильні ві-
рою» (1 Пт. 5, 8–9а).

10. Практика молитви або Святої 
Меси з молитвою про родове зцілен-
ня чи визволення від спадкового гріха 
дуже чітко відображає недовіру і брак 
віри в дієвість благодаті таїнств, на-
самперед святого хрещення. У цьому 
таїнстві ми визволені з усілякого гріха. 
Загалом беручи, в охрещеному зали-
шаються певні тимчасові наслідки грі-
ха, як-от страждання, хвороба, смерть 
або невід’ємні від життя слабкості, такі 
як слабкість характеру, а також схиль-
ність до гріха. Однак гріх як такий свя-
тим хрещенням знищений. Читаємо в 
Катехизмі Католицької Церкви (1263): 
«Хрещенням відпускаються усі гріхи  – 
первородний гріх і всі особисті гріхи, 
як і всі кари за гріхи. Справді, в тих, що 

були відроджені до нового життя, не 
залишається нічого, що перешкодило 
б їм увійти в Царство Боже,  – ні гріх 
Адама, ні особистий гріх, ні наслідки 
гріха, найважчим із яких є відлучення 
від Бога».

Висновок: беручи до уваги все на-
ведене вище, церковній владі напо-
легливо рекомендовано, щоб вона 
застерігала від використання понять 
«родове прокляття», «спадковий гріх» 
і «родове зцілення». Вона також пови-
нна заборонити служити Святі Меси 
і молебні про зцілення від родового 
прокляття чи родове зцілення.

У цьому контексті душпастирям 
добре було б нагадати, що найрізно-
манітніші форми практикованої сто-
літтями молитви про зцілення хворих, 
також і в рамках Святої Меси, мають 
відправлятися згідно з приписами 
літургійний книг та інструкції Кон-
грегації віровчення «Ardens felicitatis 
desiderium».

У поточних церковних роз’яс-
неннях потрібно подбати про вираз-
ний виклад учення Магістерію Церкви 
на тему первородного гріха та його 
наслідків, розуміння особистих гріхів 
та їхнього суспільного ефекту, дієвос-
ті благодаті таїнств, зокрема таїнства 
хрещення й таїнства покаяння, питан-
ня примирення з Богом та людьми, по-
чуття провини й прощення.

Вірним треба постійно нагадувати 
про важливість живої віри у присту-
панні до таїнств, заохочувати їх до до-
вірливого користування таїнствами та 
відпустами.  

Джерело: CREDO
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ФАТIМСЬКI
ОБ’ЯВЛЕННЯ.
12 МАЛОВIДОМИХ ФАКТIВ

Для нас цілком очевидно, що найважливіше  – слідувати головному по-
сланню з Фатіми: «Покута, покута, покута!». Особливо в час 100-річчя 
об’явлень належить гаряче молитися за навернення Росії (Бог сам знає, що 
з нею робити). А є ще багато цікавих фактів, пов’язаних із цим об’явленням. 
Їх варто згадати з нагоди ювілею цих Марійних об’явлень.

Усі вони наголошують на важливості об’явлень і послання. Як говорив св. 
Іван Павло ІІ після того, як був серйозно поранений 13 травня 1981 року, по-
слання з Фатіми «сьогодні є актуальнішим, ніж було у 1917 році». Пізніше, 
коли Папа Бенедикт XVI відслужив 2010 року в Фатімі літургію з нагоди 
10-річчя беатифікації малих візіонерів, Жасінти і Франциска Марто, він 
сказав: «Помилкою є вважати, ніби пророча місія Фатіми завершена».
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ФАКТ 1. У 50-ту річницю об’яв-
лень, 13 травня 1967 року, Папа Пав-
ло  VI став першим Папою Римським, 
який відвідав місце об’явлень у Фатімі.

ФАКТ 2. У своїх мемуарах се-
стра Люсія описала Жасінту (вона 
померла ще до того, як їй виповни-
лося 10 років), як «завжди серйозну 
і стриману, однак товариську. Здава-
лося, що всі її вчинки відображали 
Божу присутність у спосіб, характер-
ний для дорослих людей із велики-
ми чеснотами».

Це було після об’явлень. До них 
вона була «втіленням ентузіазму 
і вигадки». Однак опісля Жасінта 
ніколи не боялася висловлювати 
свою думку і могла докорити дорос-
лим та дітям, які робили чи говори-
ли щось недоречне, кажучи: «Не ро-
біть цього, бо ви ображаєте Господа 
нашого Бога, а Його і так багато об-
ражають!».

ФАКТ 3. Із різних джерел (зо-
крема, з книжки «Шлях під пильним 
поглядом Марії», яку написали се-
стри-кармелітки, що жили з сестрою 
Люсією) стає відомо, що вона жарту-
вала навіть тоді, коли їй було понад 
80 років і вона була дуже хвора.

Бранка Пол, лікарка, яка відвід-
увала сестру впродовж останніх 15 
років її життя, розповідає: «Мене за-
вжди дивувало, наскільки вона була 
звичайною, простою і покірною. 
Сповнена радості та сміху, вона за-
вжди жартувала і багато сміялася… 
Перебувати поруч із сестрою [Люсі-
єю] було чудово. Її щира радість ро-
била всіх щасливими». І це попри те, 

що вона терпіла заради навернення 
грішників.

Отець Джон де Марчі, товариш 
сестри Люсії, у книжці «Правдива 
історія Фатіми» описує її як «цілком 
звичайну особу, яка була настіль-
ки реальною, як тарілка печива… 
І якби мені довелося виокремити її 
видатну природну рису, я б сказав, 
що це  – її веселість. Нікому не вда-
валося побачити в ній і найменшого 
натяку на хворобливий темперамент 
чи виняткову турботу про себе».

ФАКТ 4. У той час, як її кузени 
померли ще перш ніж їм виповни-
лося 10 років, Люсії Пресвята Бого-
родиця сказала, що вона залишить-
ся поширювати послання з Фатіми. 
Спершу дівчина вступила в Інсти-
тут св. Доротеї, а згодом, 25 березня 
1948  року, приєдналася до сестер-
кармеліток. Цей день був не лише 
традиційним святом Благовіщення, 
яке того року припало на Великий 
Четвер  – це був той самий літургій-
ний день, у який вона народилася.

ФАКТ 5. Вступаючи до ордену 
кармеліток, вона офіційно отримала 
ім’я Сестра Марія від Непорочного 
Серця, а кімната, яку мала, була по-
свячена Непорочному Серцю Марії, 
як зазначалося в рамці над дверима. 
Там було написане ще одне речення: 
«Моє Непорочне Серце стане твоїм 
притулком». Непорочне Серце стало 
притулком для Люсії впродовж на-
ступних 57 років. Її повним іменем 
було: Сестра Марія Люсія від Ісуса і 
Непорочного Серця, однак усі нази-
вали її сестрою Люсією.

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ФАКТ 6. Упродовж останніх ро-
ків життя сестра Люсія мала у своїй 
кімнаті статую Фатімської Богоро-
диці, яку дуже берегла. То був пода-
рунок від Папи Івана Павла ІІ, отри-
маний в 2003 році.

ФАКТ 7. Люсія врятувала двох 
дітей, які тонули. Це було на по-
чатку 1930-х років, коли вона жила 
в монастирі. Через поганий стан 
здоров’я лікар радив їй проводи-
ти один місяць улітку на березі 
моря, щоби відновлювати здоров’я. 
Оскільки в монастирі були й інші се-
стри, які через стан здоров’я потре-
бували морського клімату, настоя-
телька винайняла для них будинок.

Одного ранку на пляжі кілька жі-
нок збирали водорості, викинуті хви-
лями з моря, а двоє дітей бавилися 
поблизу. Зазвичай море було спокійне, 
однак того дня хвилі були досить силь-
ні. Люсія піднялася на каміння і зби-
рала там молюсків, коли почула крики 
і плач наляканих жінок. Сильна хвиля 
захопила дітей і відтягувала їх у море. 
Люсія одразу стрибнула у воду.

«Мені вдалося схопити одну ди-
тину і витягти її на берег, – написала 
потім сестра. – Спочатку, я не бачила 
другої дитини; однак потім поміти-
ла, що вона лежить на скелі, куди її 
занесли хвилі. Я витягла її з допо-
могою Богородиці, до якої зверну-
лася про допомогу, і мені вдалося 
врятувати ці два життя. Після кіль-
кох хвилин переживання, коли діти 
вибльовували морську воду, якої 
наковталися, бідні жінки не знали, 
як мені дякувати. “Дякуйте Богоро-
диці, бо це Вона зробила, а не я”,  – 
сказала я їм, аби прищепити відда-
ність Марії. Я вважаю, що саме Вона 

допомогла мені, бо хоч я добре пла-
вала, хвороба була досить сильною, 
щоб завадити мені».

ФАКТ 8. Францискові було 9 ро-
ків, коли 13 травня розпочалися 
об’явлення, однак він також став 
свого роду містиком. У своїх мему-
арах Люсія розповідає, як її молод-
ший кузен, після того, як почалися 
об’явлення, волів залишатися на-
одинці, щоб молитися, приносити 
жертву і роздумувати. 

Він завжди хотів потішати нашо-
го Господа, який, за його словами, 
був дуже засмучений через велику 
кількість гріхів (про гріхи було ска-
зано в 1917 році). По дорозі до шко-
ли він казав Люсії іти на навчання, 
а сам залишався в церкві «поруч із 
прихованим Ісусом. Мені не варто 
витрачати час на те, щоб навчитися 
читати, бо скоро я піду до Неба».

Там він перш за все потішав «при-
хованого Ісуса», а потім молився за 
навернення грішників.

ФАКТ 9. Що стосується посвяти 
Росії, то і з книжки «Шлях під пиль-
ним поглядом Марії», і з твору «Фа-
тіма для сьогодні» отця Ендрю Апос-
толі ми дізнаємося: Люсія писала до 
свого сповідника у 1936 році про те, 
що вона запитувала Господа, чому 
Він просто не наверне Росію, без 
того, щоб Святіший Отець проводив 
присвячення.

Вона розповіла, що Господь від-
повів: «Бо Я хочу, щоб уся Моя Церк-
ва визнала це присвячення як трі-
умф Непорочного Серця Марії, аби 
пізніше розширити його культ, а 
потім поставити вшанування Непо-
рочного Серця поруч із ушануван-
ням Мого Пресвятого Серця».

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ФАКТ 10. Першу спробу при-
святити Росію її Серцю, як просила 
Богородиця, здійснив Папа Пій ХІІ; 
це було 31 жовтня 1942 року. Се-
стра Люсія написала до нього лис-
та 1940  року, просячи про посвяту. 
Вона сказала, що сам Господь про-
сить Папу «присвятити світ Непо-
рочному Серцю Марії, з особливою 
згадкою про Росію, і наказує, щоб усі 
єпископи світу зробили те ж саме у 
єдності з Вашою Святістю».

Святіший Отець здійснив при-
свячення Росії Непорочному Серцю 
Марії, однак це не було зроблено в 
єдності з усіма єпископами світу. Він 
присвятив Серцю Марії всі народи, 
й хоча не вжив конкретне слово «Ро-
сія», та його слова і описи, без сумні-
ву, стосувалися цієї країни.

Сестра Люсія сказала, що Гос-
подь показав своє «задоволення», 
хоча й присвячення не було повним, 
і пообіцяв, що невдовзі війна закін-
читься. До речі, дуже скоро після 

цього хід Другої світової війни став 
повертати на користь союзників.

Потім, 7 липня 1952 року, Пій ХІІ 
знову, вже недвозначно, посвятив 
російський народ Непорочному 
Серцю Марії в Апостольському листі 
«Carissimis Russiae populis» («Про Не-
порочне Серце і народ Росії»). Однак 
і цього разу це не було зроблено в 
єдності з усіма єпископами світу.

ФАКТ 11. Хоч Жасінта й була 
малою дитиною, вона була містич-
кою, яка мала дану з Неба здатність 
розуміти релігію, а також дар про-
роцтва. Коли вона перебувала в 
ліссабонському інституті для дітей 
з особливими хворобами, Жасінту 
відвідувала Богородиця.

Отець ді Марчі у своїй книжці на-
водить одкровення Жасінти, які за-
писували, коли вона їх отримувала. 
Ось кілька з них: «Гріхи, через які 
більшість душ іде до пекла, – тілес-
ні». «Мода завдасть великої образи 
нашому Господу. Люди, які служать 
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Богові, не повинні слідувати моді. 
Церква не має моди. Наш Господь 
завжди той самий». «Гріхи світу 
дуже великі». «Якби люди знали, 
якою є вічність, вони зробили б усе 
для того, щоби змінити своє життя». 
«Люди занапащають себе через те, 
що не думають про смерть Господ-
ню і не чинять покаяння». «Багато 
подруж не є Божими і не милі Гос-
поду». «Війни  – покарання за гріх». 
«Богородиця зараз не може відвер-
нути від світу справедливість свого 
Сина». «Покаяння необхідне. Якщо 
люди змінять своє життя, Господь 
збереже світ, але якщо ні  – настане 
покарання». «Треба багато молити-
ся за грішників, а також за свяще-
ників і монахів. Священики повинні 
займатися лише справами Церкви». 
«Священики повинні бути дуже-
дуже чистими». «Непокора свяще-
ників і монахів своїм настоятелям 
дуже неприємна Господу». «Нехай 
Небеса простять тим, хто переслідує 
Христову Церкву». «Якби уряд зали-
шив Церкву в мирі й дав їй свободу, 
то отримав би Боже благословення».

Щодо християнських чеснот: «Ма-
тір, утікай від багатства і розкоші». 
«Люби вбогість і тишу». «Будь мило-
сердним, навіть до поганих людей». 
«Не говори погано про людей, і втікай 
від тих, хто говорить зло». «Умертвін-
ня і жертви дуже приємні Господу». 
«Сповідь – це таїнство милосердя, і ми 
повинні сповідатися з радістю й дові-
рою. Без сповіді спасіння неможливе». 
«Матір Божа хоче більше незайманих 
душ, зв’язаних обітницею чистоти».

«Бути чистим тілом  – означає 
бути цнотливим, а бути чистим ро-
зумом  – означає не чинити гріхів; 

не дивитися на те, на що не слід ди-
витися, не красти, не брехати і за-
вжди говорити правду, навіть якщо 
це дуже важко». «Лікарі не знають, 
як правильно лікувати людей, бо 
вони не мають Божої любові». «Хто 
тебе цього навчив?»  – запитав я її. 
«Богородиця, але дещо з цього я 
придумала сама. Я люблю думати».

Жасінта розповіла, що їй об’яви-
лася Богородиця і наголосила на 
поширеності «гріхів розкоші й по-
хоті, що призвели до втрати великої 
кількості душ». Цариця Неба проси-
ла про покаяння і відшкодування за 
ці гріхи.

ФАКТ 12. Доктор Пол розповів, 
що сестра Люсія невтомно говорила 
про Фатіму, послання і прохання Бо-
городиці, особливо про молитву Ро-
зарію. Вона була «розчарована, коли 
люди хотіли зосередитися на чудах і 
таємницях», – розповів він.

Вона казала: «Чуда і таємниці не є 
важливими. Треба зосередитись на 
посланнях Богородиці. Жити Десять-
ма заповідями. Ось що важливо».

Сестри, які жили поруч із Люсією 
в монастирі, розповіли, що їй завжди 
було боляче, коли хтось наполягав на 
тому, щоб вона відкрила третю части-
ну Таємниці. Вона говорила: «Якби ж 
вони жили тим, що є найважливіше, 
тим, що вже було сказано… Їх ціка-
вить лише те, що ще має бути сказа-
не, замість того, щоб дотримуватись 
прохання про молитву і покуту!»

І це має надихати нас виконувати ті 
прохання, які Цариця Розарію пере-
казала всім нам через свідків у Фатімі.

Переклад CREDO за матеріалами: 
Католицький оглядач 
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До 2007 року мало хто чув про Іре-
ну Сендлер.

Тоді кілька дівчат, готуючи допо-
відь до Дня Перемоги, знайшли 
її прізвище в одному з архівів. 
Яке ж було їх здивування, 
коли вони виявили її се-
ред живих!

Виявилося, що в 
часи Другої світової 
війни вона вряту-
вала з варшавсько-
го гетто 2 500 дітей. 
У той час Ірена була 
членом польської 
під пільної організа-
ції  – Ради допомоги 
євреям («Zegota»).

Коли в гетто пере-
стали пускати всіх, хто не 
був євреєм, Ірена отримала 
для себе і своєї спільниці про-
пуск від варшавського департамен-
ту епідеміологічного контролю.

Так жінки могли спокійно про-
ходити на територію гетто і допома-
гати людям, які там проживали. Не-
рідко вони приносили з собою їжу та 
медикаменти. Але найголовніше, що 
вони вивозили звідти дітей.

Для цього використовувалися 
різ ні методи: дітей перевозили в 
сміттєвих пакетах, перекидали че-

рез пар кан, виводили через ка-
налізацію. Немовлят Іре на 

ховала в свою сумку для 
інструментів, а старших 

дітей  – під брезент у 
вантажівці.

Вона завжди во-
зила з собою собаку, 
яку надресирувала 
гавкати на німець-
ких охоронців. Це до-
помагало заглушити 
плач або шум дітей.

Іноді Сендлер під-
куповувала охоронців, 

що допомагало їй у її не-
легкій роботі. Цікаво, що 

жінка записувала імена всіх 
врятованих дітей, сподіваючись 

потім допомогти їм возз’єднатися зі 
своїми сім’ями. Такі папірці Ірена за-
копувала в банках у саду. В результаті 
там було виявлено імена 2 500 дітей.

У 1943 році нацисти заарешту-
вали Сендлер. Але вона не видала 
жодної інформації, незважаючи на 
те, що їй зламали руки і ноги.

ЦЯ ЖIНКА ЖИВЦЕМ 
ВКЛАДАЛА ДIТЕЙ 
У ТРУНИ. 
ЧЕРЕЗ РОКИ ВОНА 
ОТРИМАЛА ЗА ЦЕ НАГОРОДУ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

Тоді її наказали розстріляти, але 
тут жінці допомогла організація 
«Zegota», представники якої підку-
пили охоронця. 

Той вніс ім’я Сендлер до списку 
розстріляних. До кінця війни вона 
жила під чужим ім’ям.

Жінка померла 2008-го у віці 
98 років. Її кандидатуру висували на 
здобуття Нобелівської премії миру, 
але тоді її було присуджено канди-
дату в президенти США Альберту 
Гору. Жінка була кавалером кількох 
польських орденів, а також отрима-
ла почесне звання – Праведник на-
родів світу.  

Ірена Сендлер говорила: «Мене вчили в дитинстві: якщо тоне 
людина, її потрібно врятувати, незалежно від її релігійної чи націо-
нальної приналежності». Саме ця фраза і стала її життєвим девізом!
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БОГОРОДИЧНИЙ 
КУЛЬТ I ВАСИЛIЯНИ

400 років провідним серед українського чернецтва є славний 
Чин св. Василія Великого. Василіяни займають важливе місце в 
історії Української Греко-Католицької Церкви як її духовно-ре-
лігійне осердя, тому закономірно, що дослідники минувшини 
Василіянського Чину пильну увагу звертають на його постання 
й організацію, періоди занепаду, реформування й розквіту, а 
також на релігійну, наукову, культурно-освітню працю василіян, 
зокрема й на їх долучення до поширення й утвердження серед 
вірних УГКЦ в Україні культу Пресвятої Богородиці. 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

Культ Пресвятої Богородиці в 
Україні має тисячолітню історію, 
він такий же давній, як христи-
янство на українських землях. 

Почитання Пресвятої Богородиці 
в Україні має глибоке філософське 
усвідомлення і вираження в чудот-
ворних іконах. Немає ні однієї доби 
вітчизняної історії, в яку не були б 
записані золотими літерами вияви 
найглибшої і сердечної пошани до 
Пресвятої Богородиці. Християн-
ський люд України за численні до-
кази постійної Материнської опі-
ки й піклування про народ, землю 
і Церкву віддячував Царицю Не-
бесну всезагальною любов’ю і по-
читанням.

Осередком культу Пресвятої 
Богородиці в З’єднаній Церкві з 
давніх часів був Чин св. Василія Ве-
ликого. Василіянські чернечі оби-
телі з перших днів свого існуван-
ня були центром духовного життя 
З’єднаної Церкви. У монастирях 
василіяни як ревні почитателі Бо-
жої Матері і словом, і книгою день 
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за днем, з року в рік розвивали й 
невинно поширювали культ Пре-
святої Богородиці серед вірних.

У багатьох василіянських чер-
нечих обителях віками зберіга-
ються безмірні духовні скарби  – 
чудотворні ікони Богородиці, що 
становлять спільне загальнохрис-
тиянське надбання. Маючи такі 
Господні дари, василіяни віками 
цінували та берегли їх, неустанно 
почитаючи як великої значущості 
духовну спадщину, ревно дбали, 
щоб через них християни різних 
конфесій духовно збагачувалися, 
а також всіляко старалися вико-
ристати їх могутню духовну силу у 
розбудові духовного світу Христо-
вої Церкви.

Першою чудотворною іконою 
З’єднаної Церкви і Чину святого 
Василія Великого є Жировицька 
ікона Пресвятої Богородиці. Вона 
відіграла важливу роль в історії 
Василіянського Чину як його опі-
кунка в час становлення і подаль-
шого розвитку Ордену. Зв’язок 
Жировицької чудотворної ікони 
з першопочатками, становлен-
ням та розвитком Василіянсько-
го Чину З’єднаної Церкви вияв-
ляється насамперед у тому, що її 
найбільший пошановувач  – свя-
щенномученик Йосафат Кунцевич 
був ігуменом одного із перших ва-
силіянських монастирів  – Жиро-
вицького Святоуспенського мо-
настиря, в якому й зберігалася ця 
ікона. Саме завдяки Божому Про-
видінню, під опікою Жировиць-
кої чудотворної ікони Пресвятої 

Богородиці перший Великий Васи-
ліянин, предтеча чернечої віднови 
в З’єднаній Церкві священномуче-
ник Йосафат Кунцевич довершив 
велику богоугодну справу свого 
подвижницького життя  – заклав 
основи чернечого Чину, який сьо-
годні зветься Василіянським Чи-
ном св. Йосафата. 

Під опікою Жировицької чудот-
ворної ікони виховувалися наступ-
ні покоління василіянських сіячів 
Божого Слова. Зв’язок імені по-
движника З’єднаної Церкви свя-
щенномученика Йосафата Кун-
цевича з культом Жировицької 
чудотворної ікони став запорукою 
всіх її подальших успіхів, що тією 
чи іншою мірою справедливо при-
писувалися особливому заступни-
цтву Пресвятої Богородиці. Саме 
він у щирих молитвах перед цією 
іконою Матері Божої з вірою пере-
дав у Її благословенні руки, під Її 
святу опіку не тільки весь оновле-
ний Чин св. Василія Великого, а й 
усю З’єднану зі Святим Апостоль-
ським Престолом Церкву. З того 
часу василіяни під його духовним 
проводом і особистим прикладом 
посвячуються душею й тілом на 
утвердження та поширення культу 
Пресвятої Богородиці. 

Численні василіянські монастирі, 
в яких були чудотворні Богородичні 
ікони, стали великими відпустовими 
центрами й місцями духовного онов-
лення народу. Першим славним від-
пустовим місцем З’єднаної Церкви 
став Жировицький василіянський 
Святоуспенський монастир, що в 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
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Білорусі. Жировицька чудотворна 
ікона Пресвятої Богородиці є пер-
шою чудотворною іконою З’єднаної 
Церкви, що була коронована коро-
нами, дарованими Апостольським 
Престолом 19 вересня 1730 р. 

Почитання чудотворних ікон у 
З’єднаній Церкві, яке започаткува-
ли василіяни в Жировиці, невпин-
но ширилося, з року в рік охоплюю-
чи щораз більше число монастирів. 
Століттями осередками релігійно-
церковного життя, в яких розви-
вався культ Пресвятої Богородиці, 
були василіянські чернечі обителі 
з чудотворними іконами Божої Ма-
тері в таких населених пунктах, як: 

Білосток, Боронява, Боруни, Буцнів, 
Верхрата, Вовківці, Волсвин, Гошів, 
Далешів, Жировиці, Загайці, Кре-
хів, Краснопуща, Кристинополь 
(Червоноград), Кременець, Ланівці 
(Тулин), Марія Повч, Малий Берез-
ний, Монастирок, Піддубці, Під-
гірці, Погоня, Почаїв, Свержань, 
Теребовля, Тригір’я, Улашківці та 
багато інших. Варто зауважити, що 
василіяни ніде й ніяким чином не 
вивищували згаданих чудотворних 
ікон з-поміж інших, не прагнули 
возвисити їх над іконами інших свя-
тих обителей. Саме в цих та інших 
василіянських монастирях багато 
християн різних конфесій, недужих 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
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тілом і душею, які з вірою приходи-
ли до цих образів Пресвятої Богоро-
диці, відповідно до своїх прохань за-
знали Божої благодаті та зцілилися 
тут від різних недуг і страстей. Саме 
в цих святих місцях зсилає Небесна 
Матір, Заступниця, Помічниця, По-
кровителька свої ласки, незважа-
ючи на те, якої хто конфесії,  – для 
всіх, хто з вірою приходить до Неї, у 
щирих молитвах просить Материн-
ської помочі й опіки. 

Своє особливе ставлення до 
Пресвятої Богородиці василіяни 
висловлювали всіма формами і за-
собами, виявляючи це в релігійній 
літературі, іконописному й музич-
но-пісенному мистецтві.

Протягом всього часу діяльнос-
ті Василіянського Чину вийшли 
друком сотні різноманітних кни-
жок, чимало періодичних видань 
на Богородичну тематику. Як відо-
мо, найвизначніші зразки пісенних 
творів, присвячених Матері Божій, 
представлено в «Богогласнику»  – 
унікальному українському збірни-
ку релігійної поетично-музичної 
творчості XVII–XVIII ст., який ви-
дали у 1790 р. Отці Василіяни в По-
чаєві (передруки 1805  р., 1825  р.; зі 
змінами у Львові 1850 р., 1886 р.). У 
ньому вміщено десятки пісень про 
чудотворні ікони Пресвятої Богоро-
диці у святинях василіянських мо-
настирів і в прафіяльних церквах. 
Автори текстів  – василіянські пое-
ти-піснярі: Юліан Добриловський, 
Дмитро Левковський та інші.

З-під пера василіян в 30-ті роки 
ХХ ст. вийшли такі книги: о. Тео-

філ Коструба «Марія або життя 
Пресвятої Богородиці», о. Андрій 
Трух «Про Пресвяту Богородицю», 
о. Іриней Назарко «Пресвята Бого-
родиця, спаси нас», о. Дам’ян Бо-
гун «Про чудотворні ікони Матері 
Божої в Україні» (в збірці «Поклін 
Марії») та ін. 

Важливу роль у поширенні 
ку льту Пресвятої Богородиці в 
30-ті ро ки ХХ ст. відіграло Марій-
ське товариство молоді, яке засну-
вав і очо лював о. Йосафат Маркевич.

Культ Пресвятої Богородиці про-
пагували василіяни і в періоди ці, 
публікуючи в журналах, які вони 
видавали в 30-ті роки ХХ ст., як-от 
«Лицарі Пресвятої Богородиці», 
«Місіонар», «Календар «Місіона-
ря»», «Поступ», «Наш Приятель» та 
інших, багато різноманітних науко-
вих, науково-популярних статей, 
поезій, оповідань, пісень на Бого-
родичну тематику. 

Є чимало свідчень, що і в роки 
панування в Україні радянського 
атеїстичного режиму, перебуваю-
чи у вкрай суворих умовах, василі-
яни ревно плекали Богородичний 
культ серед вірних УГКЦ. 

Із виходом Чину святого Васи-
лія Великого з вимушеного со-
рокарічного підпілля василіяни 
активно долучилися до різносто-
ронньої праці з відновлення по-
читання Пресвятої Богородиці. 
Зокрема, на сторінках часопису 
«Місіонар» періодично стали пу-
блікуватися статті про чудотворні 
ікони Пресвятої Богородиці, які 
зберігаються у чернечих обителях 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
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Василіянського Чину, серед яких – 
і добре відомі сьогодні, і зовсім 
незнані широкому колу читачів. 
Про це свідчить і вихід у світ після 
п’ятдесятилітньої перерви в 2003 р. 
«Календаря «Місіонаря»» під за-
гальною редакцією о. Йосифа Во-
ротняка, ЧСВВ. У виданні подано 
змістовні історичні нариси про чу-
дотворні ікони у василіанських мо-
настирях як в Україні, так і за кор-
дом – станом на час випуску праці. 

За минулі десятиріччя відно-
вили свою діяльність та набули 
дальшого розквіту Марійські ду-
ховні центри у всіх василіанських 
монастирях, де є чудотворні ікони 
Пресвятої Богородиці  – Крехові, 
Гошеві, Підгірцях, Кристинополі 
(Червонограді), Бороняві, Мало-
му Березному, Погоні, Улашківцях, 
Краснопущі та інших. У ці місця 
організовуються велелюдні про-
щі, які вже стали традиційними. 

Для паломників видають науко-
во-популяні книжки, буклети, в 
яких розповідається історія тієї чи 
іншої чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці. 

Монастирські церкви Марій-
ських відпустових центрів при ва-
силіянських монастирях у Гошеві й 
Крехові піднесено до статусу бази-
ліки, вони духовно споріднені з пап-
ською базилікою Святої Марії Ве-
ликої (Santa Maria Maggiore) у Римі. 

Відпусти, прощі, які за участі ве-
ликої кількості вірян проводяться 
по всіх василіянських монастирях, 
де є Богородичні чудотворні ікони, 
акафісти, поезія, богословські та 
науково-популярні твори на Бого-
родичну тематику, авторами яких є 
Отці Василіяни, – це промовисті вия-
ви почитання Пресвятої Богородиці. 

Володимир ГІЩИНСЬКИЙ,
член Національної спілки 

журналістів України

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
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– Ви чули, що цієї ночі забрали 
Івана Тростянецького? 

– А то за що? Та такий мовчаз-
ний, ніхто про нього поганого 
слова не сказав би, ніколи нічого 
злого нікому не зробив.

– Ото за те й забрали. Всім до-
помагав, ніколи нікому не відмо-
вив та й добру пораду міг дати. 
Розумний був, тому й забрали. 
Що, не так кажу? Тепер не знаєш, 
кого боятися.

– А ще й Насті сказали, щоб ні-
кому про це не говорила. Заходжу 
до неї, а вона у сльозах. Подумай-
те, шестеро дітей треба годувати: 
троє більші вже, а троє  – зовсім 
маленькі.

– Ні, родини тут немає. Вивез-
ли. Вся господарка там залиши-
лася, а тепер ще й чоловіка за-
брали. За що? Боже, Боже, який 
цей світ несправедливий. Як 
вона це все переживе? Напевно, 
хтось добре наговорив на нього. 
Ніхто сьогодні не знає, що кого 
чекає і чого сподіватися. 

Так розмовляли дві сусідки 
Івана, якого вдосвіта арештува-
ли солдати. До них підійшла Ма-
рися, привіталася, одна з жінок 
запитала:

– Куди йдеш так зранку?

– До Івана Тростянецького, 
підошва відірвалася в черевиках, 
може направить…

– Не йди, забрали вдосвіта 
його москалі. 
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– Боже, а то за що? Ще вчора 
був у нас, розказував про своє 
горе, казав принести черевики, 
щоб підбити. Не дивляться, що 
діти малі!..

– Тепер такі часи. Говорять, що 
через одного будуть арештовува-
ти. Василь Зеленик чекає з дня на 
день – казали, що Сибір чекає на 
нього. До Боднарів вже два рази 
приходили, але там двоє старих, 
то не знають, що з ними робити. 
Страшне пережили, а тепер буде 
ще більше страхіття, а як буде  – 
один Господь Бог знає. 

– Та що буде? Чоловіків поза-
бирають, нас запхають до кол-
госпів, а тоді – голод, і на тому все 
закінчиться.

І тут обізвалася Марися: 
– Я чула, що всіх будуть до 

купи зганяти. Тільки дітей окре-
мо, а чоловіків і жінок окремо. 
Для них будуть будувати бараки. 
Так, як вони це роблять у Сибіру. 
То буде такий комунізм. З часом 
мертві заздритимуть живим. Так 
колись писали в книжках. 

Марися була побожною жін-
кою, всі її поважали. Під час війни 
вона була в Німеччині на роботі – 
забрали, а повернувшись додому, 
до церкви приходила першою, а 
останньою виходила зі святині. 
Після розмови з жінками Мари-
ся пішла до Тростянецьких. На 
подвір’ї зустріла заплакану Настю, 
біля неї бігала старша дівчина. 
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– Чула я, що вашого Івана за-
брали,  – привітавшись, мовила 
Марися. 

– Забрали, а мені світ не ми-
лий. Навіть не сказали, за що. 
Коли відходив,  сказав, щоб не 
переживала, бо це ненадовго. 
А як буде, Бог Святий знає, – від-
повіла Настя. 

– Якщо до вечора не повернеть-
ся, то нема чого сидіти, а рятувати 
його треба. Підемо разом до сіль-
ської ради, щось може наш голо-
ва допоможе. Скажемо, що маєш 
маленькі діти, але підемо вже за-
втра. а найперше помолімося. Бог 
завжди добрий і від усякої біди 
охоронить, – радила Марися. 

Жінки як жінки, поговори-
ли, поплакали, та й розійшлися, 
така вже їхня доля. 

Настя перед вечором ходила 
по дворі та чекала Івана, думала, 
надіялася, що прийде, що все-
таки відпустять. Коли вже стем-
ніло, сонце зайшло, готувала ве-
черю. День весняний довгий, але 
минув, ніби його й не було. Діти 
вечеряють, а сама нічого не їсть, 
задумана сидить, не знає, що ді-
тям сказати. Діти також розу-
міють, що батька забрали, тому 
слухають, що їм говорить мати. 

– Будемо молитися, може, Бо-
женько допоможе, і наш татко 
повернеться додому,  – сказала 
тихенько мати.

Діти тут же стали на коліна, а 
найменше мати взяла на руки, й 

стали молитися, били поклони, 
бо був Великий піст. Після молит-
ви поклала дітей спати, понакри-
вала, а сама не спить. Думки різні 
в голову лізуть. Навіть під час мо-
литви тривожні думки не поки-
дають. Молилася довго, більше 
своїми словами, просила Бога, 
Матінку Божу, всіх святих. Ніч 
тягнеться довго, і лише над ранок 
заснула, а тут треба вже вставати. 
Видоїла корову і виганяє пасти. 
Цього року скоро почалася весна, 
так що до Великодня вже пасли 
корів. Розбудила Настя старшу 
донечку, а  вона помилася, помо-
лилася, та й погнала корову на 
пасовисько. Коня, як домовили-
ся з сусідом, на тиждень віддала 
йому, щоб поле зорати. А наступ-
ного тижня вони з Іваном мали 
орати своє. Так коні сусідів ніби 
єднали – спрягалися.

А після сніданку, як і домовля-
лися з Марисею, пішли до голови 
сільради. У цей час саме було якесь 
засідання, то всі були на місці.

Марися перша попросила до-
помоги – заступитися за Івана. Та 
кожний стенав плечима, а пар-
тійний начальник навіть сказав: 

– Небезпечно заступатися за 
таких людей, бо можна й самому 
дістати десять років тюрми.

Голова сільської ради навіть 
говорити не хотів, лише буркнув 
з-під лоба: 

– Якщо не винен, то відпустять, 
але якщо там є щось в  нього, то 
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ніхто вам не допоможе. Всі ми під 
однією владою, яка до всіх одна-
ково справедлива.

На цьому розмова закінчила-
ся і жінки вийшли з нічим. На-
ступного дня Настя поїхала в 
райком, плакала, благала, але ні-
чого не допомогло, сказали тіль-
ки: « Москва сльозам не вірить». 
Дорогою додому Настя раділа, 
що хоч передачу прийняли. А що 
сказати дітям, коли запитають, 
чи бачила тата?.. Дітям треба зно-
ву вечерю й обід готувати. Ввече-
рі видоїла корову, подала дітям 
молока і скибки хліба  – от і вся 

вечеря. Аж тут прибігає Марися, 
питає: 

– А що сказали? 
– Нічого! Ніхто не хоче навіть 

говорити. Зайшла туди досеред-
ини, накричали на мене: «Нам 
ніколи! Щось пишуть, ставлять 
печатки на папері, дзвонять те-
лефони, а до мене сказали: “Раз-
берьомся! Нє мєшай нам рабо-
тать!”». От і все. Куди ще йти, не 
знаю. Добре,  що хоч передачу 
взяли, – розповідала прибита го-
рем Настя. 

– Надія тільки на Бога, – гово-
рила зі співчуттям Марися, – мо-
літься ви, і я буду молитися. Піду 
завтра до церкви й дам на Службу 
Божу і Молебень до Матері Божої, 
будемо надіятися на Божу поміч. 

– Дякую тобі, що не забуваєш 
про мене і потішаєш, – каже На-
стя, відпроваджуючи Марисю зі 
свого подвір’я. Прийшовши до 
хати, звернулася до дітей: 

– Сьогодні знову молитимемо-
ся, так як вчора. 

Щира молитва матері і дітей 
виринала з їхніх чистих уст і ли-
нула до Господа Бога.

Іван був у слідчому ізолято-
рі, що належав Краковецькому 
районному управлінню служби 
безпеки НКВД. Йому сказали, що 
буде тут сидіти до десяти днів. 
Потім його жде суд, тюрма або 
заслання. На кого надіятися? В 
кого просити допомоги? З дому 
немає ніякої звістки. Ось тільки 
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шматочок хліба та пару яєць пе-
редали на третій день.

А думки різні приходять, та 
ще й голод надокучає, бо тіль-
ки один раз на день дають щось 
їсти. За дітей переживає, як На-
стя дасть собі з ними раду. Хто їм 
замінить батька? Хто поклопо-
четься про хліб щоденний? Кому 
це все розказати? Кожен день 
викликають, запитують щось  – 
поговорять, і знову під арешт. А 
сьогодні погрожували, що бити-
муть, щоб визнав свою причет-
ність до українського «буржуаз-
ного» націоналізму. А в голову 
закралась думка, що хтось добре 
попрацював – доніс про наше то-
вариство «Луг». Як ми влітку у 
Тростянці біля церкви переодяг-
нулися на козаків і татарів та по-
борювали одні одних. А коли ми 
ставили п’єсу «Козацькі діти», то 
з сусідніх сіл поприходили люди 
і плакали, а потім нам дякували і 
казали, що їм дуже сподобалася 
вистава. А тепер це все – «антира-
дянське, буржуазне»!.. Як тільки 
можуть нас лають та обзивають.

Тільки на одного Бога надія, у 
Нього правда. Тож молитися тре-
ба, але тут у нього нема ні молитов-
ника, ні вервиці. Лише ті молитви, 
що в пам’яті, постійно повторю-
вав  – так і молився. Але просив 
своїми словами у Господа Бога й 
Пресвятої Тройці милість, благав 
заступництва в Матері Божої, а в 
ангела-хоронителя – оборони. 

Стоячи на колінах, Іван бла-
гав, прохав, та обіцяв: 

– Ні, не за себе прошу, а за ді-
тей, яких Ти мені дав, Боже, якщо 
є Твоя свята воля, то нехай хоч 
діти, як підростуть, ідуть Тобі 
служити…

З молитвою йому ставало лег-
ше і спокійніше на серці, розумів, 
що на все  – Божа воля. Молитва, 
терпіння, роздуми і сльози єднали 
його з Богом. Його тут ніхто не чув, 
крім Бога, тільки, як йому здава-
лося, Пречиста Діва Марія під-
казувала, щоб молився і просив 
Бога. На Бога надіялися майже всі, 
хто перебував у цьому підвалі.

Над ранок Іван спочивав на 
старому матраці. Сьогодні має 
бути суд. На сніданок принесли 
мисочку якоїсь зупи й кусник 
хліба, а потім покликали до зали. 
Івана посадили з одного боку 
столу, а з другого сидів слідчий. 
Він сьогодні був дуже злий, якось 
сказав про себе: 

– Набридло писати одне і те 
ж, «враг народа», «буржуазний 
український націоналіст».

– Проти кого ви вели боротьбу? 
– Я ніякої боротьби ні проти 

кого не… Я постійно боровся зі 
своєю нуждою. Мені не до того 
було, – відповідав Іван. 

– Розумію вас, але співчувати 
вам як ворогам народу не можу. 
Дивні ви люди  – західняки. Вас 
усього горстка, а ви якусь Укра-
їну хотіли створити, сиділи б 
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спокійно, і вас ніхто й не чіпав би. 
Чого вам не вистачало?

Слідчий був неспокійний, го-
ворив переривчасто, очі опустив, 
а потім звернувся до Івана: 

– Вчора в мене був День наро-
дження, голова болить. Завтра 
вас чекає особлива розмова. Сьо-
годні мені потрібно деякі питан-
ня узгодити. 

– Тож вас поздоровляю!  – 
якось несміливо промовив Іван. 

Слідчий навіть усміхнувся, 
подякував йому, а тоді покликав 
чергових солдатів, щоб спрова-

дили його до камери. Іван дяку-
вав Богові, що не били, хоч ні-
чого доброго чи злого не почув. 
Тут же йому віддали передачу з 
дому  – як завжди, хліб, масло, 
яйця, сир і пиття. Поївши, дя-
кував Богові і роздумував, що 
це все мало б значити. Слідчий 
не гримав кулаками, не кричав. 
Виходить, що моя доля  – в його 
руках. Стомлений цими думка-
ми, Іван заснув майже на годи-
ну. Пробудившись, став ходити 
сюди-туди, бо камера маленька, 
молився...
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ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

Наступного дня Івана знову 
викликали. Першим запитан-
ням було:

– Скільки у вас дітей?
– Шестеро.
– Справи невтішні…
Слідчий щось довго думав  – 

відчувалося, що бореться сам 
із собою. Совість неспокійна чи 
щось інше. Час від часу дивився 
на Івана, немовби розв’язував 
складну задачу, а потім взяв руч-
ку та й каже: 

– Ось що. Мені сьогодні твої 
діти снилися, що вони голодні. 
Що б це могло означати? 

Іван мовчав, не розуміючи, чи 
це допит, чи якийсь підступ. 

– У мене були плани відправи-
ти тебе, сам знаєш куди… А те-
пер, на жаль, треба щось міняти. 
Не знаю, що мені робити. Мені 
шкода твоїх дітей. Скажи, як ти 
даєш собі з ними раду? У мене 
тільки двоє, і я з ними справити-
ся не можу.

– Нічого, якось Бог помагає, 
поки що не жаліюся, з дітьми все 
добре. А як буде зі мною?.. 

Слідчий усміхнувся. Потім по-
чав розказувати про свого на-
чальника: 

– Ні, він би не пожалів тебе. Він 
уже не одного тут позбавив життя 
і згноїв. Подивися, цей кацап на-
віть на людину не подібний. Але 
ця розмова хай залишиться між 
нами. Я зараз піду до заступника 
начальника, він підпише довідку 

і поставить печатку. Ми звільня-
ємо вас, але про це все мовчіть, 
щоб собі не нашкодити. Все це я 
беру на себе. У мене там вище є 
друзі, то він не дуже до мене при-
дирається. Такий час, що всюди 
треба мати своїх людей. Щоб ви 
знали, ми також маємо план і 
змушені когось і посадити. 

Іван нічого не розумів. Слідчий 
вийшов із кабінету, залишивши 
його самого. Через хвилинку при-
ніс готову довідку і дав Іванові. 
А той дивився то на капітана, то на 
папір, який тримав у руках, хотів 
щось сказати, але тут же почув: 

– Все. Ви звільнені. Нехай щас-
тить вам і вашій родині. Ваша дру-
жина частенько приходила, але ми 
маємо наказ не дозволяти зустрічі 
під час слідства. Вона покірна і бо-
гомільна, хоч я далекий від цього. 

– А за що мене хотіли засудити? 
Чим я провинився? – запитав Іван.

– Згадайте, про що ви говори-
ли між людьми біля церкви. Ска-
жете, що казали правду? Але за 
правду в нас тепер судять, якщо 
вона не сумісна з політикою пар-
тії. Я кажу вам це як українець 
з Полтавщини. Не можу топити 
такого ж українця, тільки із За-
хідної. Потім був донос на вас. Ми 
дізналися, що ви служили спо-
чатку в австрійській армії, хоч 
і не зі своєї волі, але це не має 
значення, потім в українському 
війську, у вас вдома була бібліо-
тека, ви організували і створили 
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«Просвіту», а ще ви куркуль. Хіба 
цього замало, щоб заслати вас 
до Сибіру? Я щасливий, що мені 
вдалося вас врятувати. Ви б мали 
великі успіхи, якщо були б у пар-
тії та говорили так, як всі тепер, 
про світле майбутнє, про славних 
наших вождів… Та ви не вмієте 
брехати, я в цьому повністю пе-
реконався, тому вам важко буде 
знайти свою дорогу. Будьте обе-
режні! До побачення! 

Іван вийшов із відділу радіс-
ний і намагався пригадати, що ж 

він говорив у неділю біля церк-
ви. А казав він, здається, таке: 

– Не вірте їм. Вони спочатку 
обіцяють золоті гори, а потім все 
виходить навпаки. Вони заберуть 
у нас віру, зруйнують церкву і мо-
литися нам не дадуть. Так було 
за царя, так є сьогодні. Нічого не 
змінилося.

Це було після виступу райко-
мівця, коли той обіцяв райське 
життя від радянської влади. Сло-
ва Івана тоді чули всі. І цього, 
властиво, було досить, щоб його 
заарештувати.

У Великий Четвер Іван по-
вернувся додому, Настя та діти 
раділи, що Великдень святкува-
тимуть разом. Ввечері завітала 
Марися – розділити свою радість 
від того, що Господь Бог вислухав 
їхні молитви. Вона з натхненням і 
вдячністю говорила: 

– Я відчувала, що Бог нас не за-
лишить. Ми після Служби Божої 
ще довго молилися з отцем Григо-
рієм за ваше повернення додому.

Незадовго, через три місяці, 
заарештували отця Григорія  – за 
вірність Богові та Греко-Като-
лицькій Церкві, вислали його до 
Сибіру. «Такий вже наш світ, що 
один грішить, а другий терпить», – 
роздумувала собі, йдучи до церк-
ви, де вже не було священика.  

Зі спогадів батька, о. Мелетій Батіг, ЧСВВ
м. Бар, 1997 р.

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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ЗА ВСЕ,
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

ВIТАCМО ОТЦЯ ЮВIЛЯРА!
ЗОЛОТИЙ ЮВIЛЕЙ СВЯЩЕНИЧОГО СЛУЖIННЯ 

О. ПОРФИРIЯ ПIДРУЧНОГО, ЧСВВ

У неділю, 9 квітня 2017 року, відзначив 50-літній ювілей священичого 
служіння о. Порфирій Підручний, ЧСВВ. З огляду на Великий піст і прохан-
ня отця-ювіляра великого святкування з нагоди ювілею не було, а о. Порфи-
рій урочисто відслужив подячну Божественну Літургію в монастирсько-
му храмі з численною українською громадою. Бо 
й справді, для священика найбільше свято – слу-
жити людям тим даром, який він отримав від 
Бога у священичому рукоположенні.

ВІТАННЯ ВІД СПІЛЬНОТИ 
РИМСЬКОГО ВАСИЛІЯНСЬКОГО
МОНАСТИРЯ

Напередодні ввечері, у суботу, 8 квітня, піс-
ля вечірні з Литією празника Входу Ісуса Хрис-
та в Єрусалим (Квітної неділі), у монастирській 
трапезній, після молитви на початок вечері, 
о.  Протоархимандрит Ґенезій Віомар звернувся 
словом вітання до отця-ювіляра. Він розпочав 
привітання з цитування статті, опублікованої в 
студентському часописі «Цвіркун» (який видава-
ли в Куритибі у Бразилії василіянські студенти), 
про свячення о. Порфирія.

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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У цій статті, датованій 1967-м роком, тоді ще студент-богослов, нині влади-
ка Діонісій Ляхович красномовно засвідчив: «Велике свято, величавий праз-
ник відсвяткувала іваївська парохія. Такого свята Іваї ще ніколи не  бачило: 
Рукоположення на священика диякона Порфірія Підручного, ЧСВВ. Тут, у цих 
сторонах, він народився, виховався, тут він почув поклик Христа «Ходи за мною»...

Яка надземна велич, небесна сила, Божа гідність! Дійсно, кращої хвилини 
не може бути, – відзначає автор статті переживання у хвилину свячень. – Як 
близько відчувається тут Божу присутність! Мама, рідня сподіваються всьо-
го у свого Сина, Свояка, а цей силою Божою скріпляє їх. Ось тут пробиваєть-
ся і блистить та глибока і жива віра, що переносить гори, те правдиве розу-
міння й цінення священства. Яким щасливим почувається тоді й Новоєрей!

Ще один борець вступає у ряди Христа. Направду, зворушливе було це 
торжество і для нас, студентів, але заразом і підбадьорююче, бо й ми до цьо-
го самого високого і взнеслого ідеалу прямуємо».

Після цих сповнених радості слів владики Діонісія, і зачитання з цієї стат-
ті побажань тодішньому новоієреєві, а нинішньому золотому ювілярові, о. 
Ґенезій подякував о. Порфирію за його довголітнє служіння у священстві 
Богові, Церкві й Чинові, а також склав від імені цілого Василіянського Ор-
дену, Римської василіянської спільноти та від себе особисто побажання ще-
дрих Божих дарів, здоров’я та довголіття. Усі від щирого серця заспівали 
отцю Порфирію «Многая літа».

Після цього взяв слово отець-ювіляр, який подякував Богові за покли-
кання і за кожен день свого життя як священика. Він нагадав, що три рази 
його життя рятували перед небезпекою смерті, але він, з Божою допомогою, 
вилікувався і ще може служити братії і людям цим даром священства, який 
прийняв 50 років тому. Також отець подякував за те, що це святкування його 
ювілею відбувається скромно, серед монашої спільноти, у зв’язку з літургій-
ним часом, коли пригадуємо собі про страждання Ісуса Христа.

На закінчення вечері, яка була урочистішою, ніж звичайно, ювілярові при-
пав почесний обов’язок розділити смачний торт, який виготовив з нагоди 
цього ювілею Намісник Римського монастиря о. Маврикій Попадюк, ЧСВВ.

ВІТАННЯ ВІД ВІРНИХ ХРАМУ ХРИСТА ЦАРЯ 
ПРИ ВАСИЛІЯНСЬКОМУ МОНАСТИРІ В РИМІ

У Квітну неділю під час Святої Літургії о 7:30 спільнота Римського мо-
настиря молилася за отця-ювілята, а о. Порфирій відслужив подячну Свя-
ту Літургію о 10 год. з чисельною участю вірних, яким він служить як від-
повідальний за церкву монастиря Христа Царя на Авентинському пагорбі 
в Римі. Минуло вже 17 років відтоді, як з дозволу Конгрегації для Східних 
Церков монаша спільнота відкрила цей храм для вірних Української Греко-

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ



№5 (289)

53
український
католицький
часопис 

Католицької Церкви, яких внаслідок трудової міграції щораз більше почало 
приїжджати до Італії, і увесь цей час о. Порфирій із подивугідною дбайли-
вістю і повним пастирської любові серцем присвячує себе праці з ними.

Перед початком цієї Святої Літургії о. Протоархимандрит Ґенезій Віомар 
звернувся до громади, повідомляючи присутніх про золотий ювілей свя-
щенства о. Порфирія, а також склав йому щирі побажання з цієї нагоди.

У своїй проповіді під час літургії, крім думок про подію, яку Церква уро-
чисто святкує, Входу Ісуса Христа в Єрусалим, отець-ювіляр розповів про своє 
священиче покликання та ті п’ятдесят років священства, які Господь Бог дав 
йому прожити. Зокрема, він розповів про слова його святителя, Преосвящен-
ного владики Йосифа Мартинця, ЧСВВ, єпарха Куритибського, які він протя-
гом цілого життя намагався здійснювати. У день свячень, 9 квітня 1967 року, 
владика доручив йому, щоб він був вірним Христові та щоб його постать як 
священика була для людей знаком присутності самого Ісуса Христа.

Також о. Порфирій заохотив вірних мати цілковите довір’я до Бога. Він 
розповів, як після закінчення навчання в Римі повернувся до Бразилії і мріяв 
про душпастирську працю, як й інші священики: уявляв собі, як буде їздити 
на коні до віддалених громад, служити для них. Але Бог мав інші плани: дуже 
швидко з Риму надійшло розпорядження терміново повернутися, і він, слух-
няний монах, знову приїхав сюди. Його заняттям було не душпастирство, а 
різні інші справи, які доручали настоятелі: секретарська праця, видавництво, 
інші обов’язки. Але по багатьох роках Господь Бог дав йому таки нагоду душ-
пастирського служіння, після того, як церква на Авентині відкрилася, щоб 
прийняти вірних з України. Перед і під час цієї літургії кілька священиків –ва-
силіян сповідали вірних, так що всіх причасників виявилося понад триста – це 
більше, ніж будь-якої іншої неділі в попередні роки (свого роду засвідчення 
цінності священичого служіння о. Порфирія, а також інших отців і братів-ва-
силіян римської обителі, в сам день його золотого ювілею).

Після закінчення Святої Літургії та оголошень о. Порфирій приймав ві-
тання від вірних. Пані Лідія Викович, регіональний координатор українських 
спільнот «Матері в молитві» в Італії, у своєму слові до отця-ювіляра вислови-
ла вдячність Богові, що вірні, які приходять на молитву до цього храму, мають 
такого дбайливого душпастиря, а отцю побажала здоров’я, довгих і щасливих 
років життя, щедрих Божих ласк та опіки Пресвятої Богородиці у Його свяще-
ничому служінні. Після цього відбулося благословення оливних галузок і лози.

Святу Літургію о 12 год. відслужив о. Йоаникій Чверенчук, ЧСВВ, Гене-
ральний вікарій, який на закінчення також привітав отця Порфирія з його 
золотим ювілеєм від свого імені та від імені всіх присутніх та склав йому по-
бажання Божого благословення і щедрих Божих дарів, а опісля отець-юві-
ляр приймав вітання від вірних.

Многих i благих лiт отцю-ювiляру! 
о. Єфрем КОНЧАК, ЧСВВ

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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В її руках – моє дитинство,
В очах весна цвіте садами.
Найбільше щастя – материнство,
Найбільше лихо – світ без мами.

Хто навчив любові Бога?
Хто навчив, як жити треба?
Мамо, ви – моя дорога,
Мамо, ви – дарунок неба.         }2р.

В її очах – духмяне поле,
Її уста – в святій молитві.
Вона не зрадила ніколи,
Вона заслонювала в битві.

Хто навчив любові Бога?
Хто навчив, як жити треба?
Мамо, ви – моя дорога,
Мамо, ви – дарунок неба.         }2р.

Вона в піснях, вона в турботах,
В її ім’я – високі храми.
Тут, на землі, чи на висотах
Кохана мама завжди з нами.

Хто навчив любові Бога?
Хто навчив, як жити треба?
Мамо, ви – моя дорога,
Мамо, ви – дарунок неба.         }2р.

Отець Василь Мендрунь, ЧСВВ

ЛИСТ ДРУЖИНИ
ДО ЧОЛОВIКА

(вірш присвячуємо Наталії Зозуляк, 
матері, яка відмовилася від лікування – ради 

своєї дитини. Померла у квітні цього року, 
через тиждень після пологів. 

Вічна їй пам’ять)

(з проповіді о. Володимира 
Пальчинського,ЧСВВ)

Моє кохання, сонечко моє,
Моя любов – як я тебе любила,
Я дякую, що ти у мене є, 
За те що говорив – моя ти мила.

Так хочеться щасливо народить,
Діагноз лікарів вельми поганий, 
Один із нас лиш може далі жить –
Народжу сина, зрозумій коханий. 

Нехай на світ народиться дитя,
Йому не заспіваю колискову,
Я йду, йому даруючи життя –
Моєму сину, хай росте здоровий. 

Тримайся любий, вяжко буде вам,
Без мами буде наш синок зростати, 
Чи буде в нього мама вже нова, 
Але ж вона не буде рідна мати.

Не та любов, як я любила вас,
Хіба хто може вас так полюбити, 
Пройдуть роки, загоїть рани час –
Усе пройде, а треба далі жити.

Пишу цей лист, а очі повні сліз, 
Чи можу я листом все передати, 
Прости за те, що бракувало слів,
Тих теплих слів, що мала я сказати…

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ВIТАCМО НАЙРIДНIШИХ!
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Прости мені і я тобі прощу,
За ті часи, що не дивились в очі,
Про це забудь, одне тебе прошу
Про мене пам’ятай, про наші дні і ночі.

Ніхто не буде так тебе любить,
До краплі віддала тобі кохання,
Не плач, прошу – хоч серденько болить, 
Будь коло мене – разом ніч остання.

За тебе з сином Богу помолюсь,
Моя молитва вірою багата, 
Скажи синочку, як його люблю,
За маму йому будеш і за тата.

Ой сину, сину, серденько моє,
А як же з татом будете без мене,
Для тебе віддаю життя своє,
Живи синок і пам’ятай про неню.

Молюсь до Бога – вислухай мене,
Так хочеться поглянути на сина. 
Одне бажання маю, лиш одне 
Його обняти – це ж моя дитина.

… Дитячий крик повітря сколихнув, 
Приніс лелека звісточку на крилах, 
Синок до мами ручки простягнув –
Вона всміхнулася і в небо відлетіла…

Олександр Нечитайло, 
м. Івано-Франківськ

  Дякую Тобі Боже!
Мене звати Наталя. Живу в Аме-

риці. Я одинока мама. Через те, що я 
не маю нікого, крім 14-річного сина-
підлітка Тадея, кожна проблема зі 
здоров’ям для мене – великий стрес.

Я мала робити біопсію обох гру-
дей, молилася дев’ятницю до свя-
того Юди-Тадея разом з людьми на 
facebook, і все закінчилося добре. Діа-
гноз  – доброякісна кіста і можливе 

доброякісне затвердіння після неве-
ликої операції.

Я ДУЖЕ вдячна св. Тадеєві! На 
його честь я назвала свого сина (про-
шу молитви за нього).

Св. Тадей неодноразово мені до-
помагав, навіть коли я мала наро-
дити сина шляхом кесаревого роз-
тину, оскільки жодних шансів, щоб 
дитинка повернулася правильним 
боком, не було, я молилася, і сталося 
чудо – на 8-му місяці маля повернуло-
ся, і я народила природним способом.

Дякую Богові і св. Тадеєві!
Хай Господь Вас усіх благословляє.

З повагою Наталя Жмут,
м. Дженкінтаун, штат Пенсильванія, США

  Шановна редакціє журна-
лу «Місіонар»! Через Ваш часопис 
складаємо щиру подяку Господу 
Богу, Пречистій Діві Марії, св. Юді-
Тадею, св. Антонію Падевському, св. 
Марті, св. Ангелам-Хоронителям.

Мій внук опинився в дуже склад-
ній життєвій ситуації. Здавалося, 
виходу немає. Але ми всі  – я, його 
бабуся, його мати, дружина, сестра 
вдалися до молитви, і святі не зали-
шили нас в біді. Молитви наші були 
вислухані і ситуація вирішилася. Тож 
хочемо сказати всім людям, щоб за-
вжди пам’ятали, Бог завжди поруч 
і прийде вам на допомогу, довіряйте 
йому – і завжди будете вислухані.

З повагою і любов’ю бабуся Стефанія,
смт Куликів, Жовківський р-н, Львівська обл.

  Щиру подяку складаю Бого-
ві, Ісусу, Матінці Божій і св. Герар-
ду  – опікуну матерів і ненароджених 
дітей. 1 лютого Бог дав мені думку 
розпочати дев’ятницю до св. Герарда 

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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за  щасливі пологи. І,  дякувати Бого-
ві, на восьмий день дев’ятниці донь-
ка народила нам третього внука. Мо-
літься дев’ятницю до св. Герарда за 
щасливе народження дитини.

З молитвою і вдячністю ваша читачка, 
член Апостольства Молитви

Леся Пограда,
м. Коломия, Івано-Франківська обл.

  Шановна редакціє «Місіона-
ря»! Хочу попросити вибачення у Гос-
пода Бога, Матінки Божої і всіх святих, 
до яких молилася, за те, що пізно ви-
словлюю подяку за отримані ласки.

Щиро дякую Господу Богу, Матінці 
Божій, св. Йосифу, св. Шарбелю, св. 
Спиридону, св. Юді-Тадею, Ангелу-Хо-
ронителю і всім святим за допомогу 
та підтримку в труднощах і терпіннях.

Віддаю Богові низький поклін, 
честь і славу Анна,

с. Межиріччя, Сокальський р-н, 
Львівська обл.

  Складаю щиросердечну подя-
ку Господу Богу, Пресвятому Серцю 
Ісуса, Непорочному Серцю Марії, Ан-
гелу-Хоронителю, святому Антонію з 
Падуї, святій Марті, святому Юді-Та-
дею, святому отцю Піо, святій Терені 
від Дитятка Ісус, святому Папі Івану 
Павлові ІІ за всі отримані БОЖІ ЛАС-
КИ, за постійну допомогу мені і моїй 
родині у важких життєвих ситуаціях.

Щира молитва, сильна віра – це ве-
лика допомога у життєвій мандрівці.

З повагою та любов’ю Леся,
м. Львів

  Хочу подякувати на сторін-
ках вашого журналу Ісусику, Матінці 

Божій, св. Юді-Тадею, св. Філомені і 
всім святим за вислухані молитви і 
ласки, які отримали я і моя родина.

Дякую!
Юлія Кутинська,

м. Золочів, Львівська обл.

  Шановна редакціє, на сторін-
ках Вашого часопису ми з чоловіком 
хочемо висловити щиру подяку Гос-
поду Богу, Матері Божій, що розв’язує 
вузли, святому Юді-Тадею, святому 
Йосифові, святій Терезі від Дитятка 
Ісус та всім святим, до яких ми моли-
лися, за опіку над нашою родиною і 
отримані ласки. 

Особливу подяку складаю Пом-
пейській Матері Божій за опіку і допо-
могу в тяжких обставинах життя.

Ольга Оленяк,
с. Поповичі, Мостиський р-н, 

Львівська обл.

  На сторінках часопису «Місі-
онар» хочу подякувати нашому Гос-
поду Богу, Ісусу Христу, Пречистій 
Діві Марії, св. Йосифові, св. Анні, св. 
Марті, св. Юді-Тадею, св. Шарбелю, 
Архангелу Гавриїлу і всім святим, до 
яких я молюся, за всі отримані лас-
ки для мене й моєї сім’ї.

Галина,
смт Журавно, Жидачівський р-н, 

Львівська обл.

  Хочу подякувати Слузі Бо-
жому Андрею Шептицькому за ви-
слухані молитви та отриману лас-
ку  – вирішення питання у судовому 
засіданні.

З повагою Надія Піхоцька,
м. Червоноград

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ПИСАНКА», ОПУБЛІКОВАНИЙ У КВІТНІ 2017 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Вінок. 7. Матей. 10. Життя. 13. Ангел. 14. Петро. 17. Автор. 20. Любов. 21. Ранок. 

24. Жупан. 25. Марія. ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Світ. 2. Народ. 3. Страх. 4. Місто. 5. Весна. 8. Мир. 9. Меч. 11. Темря-
ва. 12. Христос. 15. Люд. 16. Розум. 18. Надія. 19. Бог. 22. Напис. 23. Ласка. 26. Кана.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ПІД ХРЕСТ ТВІЙ СТАЮ» за березень 2017 року надіслали:
БІБЛІОТЕКА, м. Великі Мости, Сокальський р-н, Львівська обл.
МЕЛЬНИКОВА Зиновія, м. Сокаль, Львівська обл.
СОЛОДЯК Олег, смт. Жвирка, Сокальський р-н, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ПИСАНКА» за квітень 2017 року надіслали:
ГОМІЛКО Ігор, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.
ДУБАС Зеновій, м. Золочів, Львівська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

1. 1. Повчання Папи Франциска «… − це не любов 
із телесеріалу» («Місіонар» 2015 р.). 2. «… до вас. Післа-
нець Найсвятішого Серця Ісусового – Місіонар. Він сту-
жився за вами. Ви, напевно, тужили за ним, дітям своїм 
розповідали про нього. Ось він у ваших руках» із слів 
о. Дам’яна Богуна, ЧСВВ, у 1992 р.

2. 1. Передплатний … українського християнсько-
го часопису «Місіонар» – 23959. 2. Намір Апостольства 
Молитви: «За дбання про сотворений …, отриманий як 
безкоштовний дар, щоб вдосконалювати й захищати 
його для майбутніх поколінь». 3. Кількість примірників 
друкованого видання одного випуску. 4. Місто у Львів-
ській області, де друкується часопис «Місіонар».

0. 1. Квітуче Чудотворне містечко на півдні Фран-
ції, одне з найважливіших об’явлень Матері Божої. 
2.  Суспільний … віруючого, котрим розпочинається 
«Календар Місіонаря» 2003 року (релігійний записник). 
3. Місто у Хорватії, де в 1915 р. видавався «Місіонар». 

М. 1. Маркіян … – редактор часопису 1927-
1932  рр. 2. Рубрика часопису «Віра й …». 3. Ігумен 
Львівського Василіянського монастиря … Шептиць-
кий, заходами якого вийшов перший номер католиць-
кого місячника «Місіонаря».

І. 1. Тріо священиків «Новий …», котрі принесли 
радість глядачам на святковому концерті, присвячено-
му 110-літтю з дня виходу часопису «Місіонар». 2. Тор-
жество, влаштоване з якої-небудь нагоди.

С. 1. По горах, долинах розноситься …, привіт нам 
голосить Архангельський він: Витай, витай, Діво Маріє! 
Витай, витай наша Надіє! («Місіонар», 1931 р.). 2. Сино-
нім до слова стаття. 3. Вірш отця Василя Мендруня, ЧСВВ 
«Мій Господи – Ти … Доброти» («Місіонар», 2016 р.).

І. 1. «… Божий, то був найперший і найбільший 
місіонар – Божий післанець» (Андрей Шептицький). 
2.  «… і радість, які ціле життя супроводжували єпис-
копа Рафала Керницького, францисканця, настоятеля 
львівської Катедри» («Місіонар», 2016 р.).

О. 1. Часопис «Місіонар» можна придбати у кіосках 
міст Бучач, …, Жовква, Золочів, Івано-Франківськ, Львів. 
2. Хто ще не читав «Місіонар», який століття вже відсвятку-
вав, християнський це …, у житті духовний компас (Любов 
Дівчур). 3. О … Христа, у Тобі життя – Тебе лишень знати. 
І  ім’я святе, що любить мене, по вік величати (вірш «Бла-
гання» о. Нестора Жарського, ЧСВВ, «Місіонар», 1928 р.).

Н. 1. Поряд з «Місіонарем» о. Лазар Березовський 
подбав і за «Малий …» для дітей. 2. Назва місяця, з яко-
го почав друкуватися «Місіонар» у 1897 році.

А. 1. Перший редактор журналу – о. Платонід …, 
ЧСВВ. 2. … редактора – початок кожного часопису. 3. Од-
ним із публікацій часопису був отець … Лещук, ЧСВВ. 
4. Місто у Польщі, де у 1940 р. друкувався «Місіонар».

Р. 1. Святий … Милосердя – це 2016 рік, проголо-
шений Папою Франциском. 2. «… «Місіонаря» – від-
новлений записник, який колись виходив у 1901 році. 
3. Назва розділу у газеті, журналі.

ЧАЙНВОРД «МIСIОНАР-120»
Підготувала 

Леся ШТИКАЛО
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
св. Івана Золотоустого

Молитовник містить Божественну 
Літургію св. Івана Золотоустого, мо-
литви перед і після Служби Божої, 
тропарі воскресні і повсякденні. 
З нагоди 400-ліття ЧСВВ подано 
відпустові молитви до св. Василія 
Великого і св. Йосафата а також 
Дев’ятницю до св. свщмч. Йосафата.

ISBN 978-966-658-379-9, 80 с., 105 х 165 
мм., м’яка обкл.

МОЛИТВИ 
ДО МУЧЕНИКА
ПАРТЕНІЯ
безвідмовного 
заступника 
в усякій потребі

ISBN 978-966-658-185-6,
64 с., 100 х 140 мм., 
м’яка обкл.

З питань придбання літератури 
звертатися за адресою:

вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46- 45

http: www.missioner.com.ua

ЛИСТИ ДО НАРОДУ
Ієромонах Христофор Ганинець, ЧСВВ 

«Листи до народу» – це історії Людей Слова й діла, редакторів й авторів понадсто-
літньої епохи журналу «Місіонар». За його «лаштунками», завжди стояли живі люди, 
отці й миряни, які підписувалися під своїми словами, наражаючись на небезпеку, 
адже більшість часу журнал виходив за складних історичних умов. У пожовклих сто-
рінках часопису, які чекали незалежної України й відродженої Церкви у шухлядах 
літніх читачів, автору, частково, вдалося відчитати історичну правду про стан люд-
ських душ, Церкви й держави у різні періоди видання журналу.

УДК 271.5:070(477.83)
ББК Ч612.4(4Укр)72:Э377.1
ISBN 978-966-658-385-0; 260 с., 167 х 234 мм, тверда обклад. 



 – Боже, дай мені, щоб я зумів 
не виноситися в одних і не 

впадати в других. Дай мені 
мудрості радості і мудрість 

смутку, хай тішуся лиш тим, 
що веде до Тебе. І хай смучуся 

лиш тим, що від Тебе віддаляє. 
Дай мені мудрість щирого та 

простого наміру, мудрість 
простоти, мудрість щирості, 

хай серце моє через ціле своє 
життя звертається до Тебе. 
Дай мені мудрість пророків, 

мудрість мучеників, мудрість 
апостолів, мудрість дів. Дай 

мені, Боже, мудрість покаяння, 
щоб я щирим серцем жалів за 

свої гріхи, за свої вчинки...
Митрополит 

Андрей Шептицький


